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 ىف ىناعملا رابتعاب
 ىناولاق ام ةيشاغلا

 أ هلوق ىلع ةيشاحلا
 ةشاغلا ثيدح ىلاعت

 ( هنم)
 لالهتسالا ةعارب

 ءادذتنا نوك وهو

 اضيانم مولا

 عقن ىهو دوصقمل
 بتكلا تاحاس دىف

 ديسلاهلاقاك ايرثكا

 هيبشتلاو فيرعشلا
 هف كرتيام غيلبلا

 لمح وهيشتلاةادا

 ةيشملا ىلع هيدبشلا
 )هنم )

 ةلمسع ضرا هلوف

 ةريثك ضرا ىا
 بحاص لاق لمرلا

 قل اذاو ىزعلا

 لبق ناكملاب *ىذللا
 ىف الثلا نم ةلمفمهف

 هل لاشو درا

 ىا ةعبسم ضرا
 عبسلا ةرثك ضرا

 ةريثك ىا ةديسافو

 ءاتلا ىنأتىنميدسالا

 (هنم) ريثكتل
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 7 ةولصلاو * ىشاوألاو حورمشلا مولعب نيلعتملا بولق رون 2 عنف
 ويس اواس ئيذلا هءاحصصاو هلآ ىلعو * ىثاوملاو تاداجلا هل تقطن ىذلا دم

 فال ىلا ريقفلا دبعلا لوقبف * دعب اما * ىشاوغلا فوخو مهءر ءاضرل مهف

 قوتلا ىلع ىلاعت هتلامهبكرا * ىجاوايلا دمح نب ميهاربا ىججاحلا ريدقلا هبر
 ءابك ذالا ضعب ىلع ضرع امل * ىجانلا ردلا ةحابد هحرشا * ىجاونلا

 لالهتسالا ةعارب هبف ( نازملاو قطنملا هلوق آ] تدوسام تدوس اهتاقلغم
 ' دوصقملا نيبملا انهدحاو ىنمع ( ناهربلاو ةجلا هلوق ) حراشلا هانعم نيبيس
 ميسا تافرعملاو ركذم عج ريم مه 6 تافرعم مه نبذلا هلوق ) مقتسملا
 اندرا اذا تافرعملاك مه ىا غيلب هيدست هفف فيرعتلا نم ثنؤم عج لعاف

 بلغت وا هقيرط لض نع قيرطلا تافرعملا بصنلاو مومتهلا تافرعملا نم

 ىتآلا ثيدحلاف اك عقاو موجتلاب باحهحالا هيبشتو لاحرلا ىلع ءاسناا
 لبجلا سار ىلع اموبصمب ىذلا ءاشالا بصنلاو موملا ىلع سانقلاب بصنلابو

 حعيرلا مم جولثلا لوزا ءاوهلا ةلظ نيح جولثلاب روتسملا قيرطاا اواضي الثا
 زامعلا ىف اكةلمسم ضرا ضعب ىلاو ةيلاحلا عيل ةينيطلاو ةيئاملا ضرا ىلاو
 صوصرملا لوطملا عفئرملا ءانبلاوا فيرسشلا ماشلاو ةرونملا ةنيدملا نيب اندهاش

 سا نرو ىلع مها مح راها وا اذهل ةامرمب .ضرايىف زامجالاو سصجلاب

 77( فاضم )

 1 "1 5 1 ما اطبخ “ . بهب كلا
 .««. +: ك1 ةذشن : ادهن ! اشير خاب



 1 مهفلا هحو هوا 1-6

 محب ىلا حراشلا ثاف يللا نم اندرا اذاتمالا نيبتافرعمللمهيلا نوحاتحم 0 تانرعلا م |

 واطيالف نئملاءالك | نال مال لاو ةالصلا هيلع ىبنلل لامفالاو لاوقالاو ثيداحالاو تاب لا

 هنم )ةيشاحهيلع || هيلع ىنلا لوق مهتاياور ىلا نوجحاتحم العو اداقتعا مهلك بهاذملا باعحا

 .شانلامأتلاهحو ' ضئارفلاو دورولاو لوزكللا بدسو فيرششلا هل_ءفو مال_بلاو ةالصلا

 رهو ةوشنلا نم مالسلاو ةالصلا هءلع ىنلا لاق دق اصوصخ مهريعو نيسلاو تابحاولاو

 هبةسمئىشلا دوع )| هباحصامالسلاهءلع ىننلا دبش ثيدحلا * متيدتها مهتبدتقا مهاب مولاك ىباصأ *

 اجو ىرخا || نيمرحلا نيب انتنسىف مهقيرط جالا لضو قيرطلا لض نم ةيداهلا موهتلاب
 ره دصقملاةراركت || ىتح موجتلاب ىدتها نيموقملا نم عش ءاح اولض اطتاناوتم لال لا
 ل الاوقا ةرغلانا ةياده ناسبلا اذه اندروا اعا كم نأ 8 مسوم لوصدولا مدع نم اوفاخ

 رملا ظفلةداعا مي || لاق اك ةرخالا موب بئاغلا ( ئدأتلاو بئاغا ىف هلوق ) ام ءادتهالاو مومتلا
 * بسغلاب نونمؤي نيذلا نيقتمل ىده * ىلاعت هلوق ريسفتىف ىواضببلا

 عب ةرسم حرمشلاو 1 :

 م اهيلا ةداعالا || كاق ةيشاح عج« ىشاوج هلوق ) تاقوالا ءدهف امهلا ناسا 000
 ةالطالا هجوو | حراشلاو نثملا مالك ميمحن ىنأيال ىثحلا نا حرششلاو ةيشاملا نيب قرفلا قحلا
 حاسد نأ رابتعاب اريثك مهنكل حرش حرشالو ةيشاح نما ن وكي نا زوجمف هن 2
 زثملا ةازنع حراشلا | تلق نا ىهتنا حرششلا ةلزنع ناك اذا ىشاوْللا ضعب ىلع حرششلا نوقلطيام
 دمحم ىتاامىشحماو هنامال حرشلاب هريبعت لوقا حرش ركاب 00 ىفو ىثشاوحلاب انه حراشلا ربع ا

 انتعالا اذ بفاهمالك || حارمشلا 00 نم هب قلاام ضع نا رابع ىتاوللاو لإ
 هشاح هيلع قاطي | هققح امل ىثاوحلا هيلع قلطي الف الإو ىثاوحخلا ةلزتنع هدازام ناكنيلوالا
 ازاع هنوك رابتعابو || هيلا انرشا ام ىلع ةيشاحلاو حورششلا قلطي ريقتلا لوق ىلعو مهفاف تملا
 ةاامىثحلاو نملا تسلق راث ءا هلصا رثا مج ”رابآ نزو ىلع راثآ هلوق  لمأت ةشانلا ىف

 همالك عيمجي رطم عج راطمالا 6 راطقالاىف راطمالاك هلوق ) ناكام ناك افلا ةيناثلا 5 ةزمهلا
 قاطيرامتعالا اذبف مولعم فنصملا نّتم نا ىنعي بناوح ىنعمع رطق عج ةزم#لا مب راطقالاو
 راشعابوةيشاح هيلع || عيمجي ءامنلا نم ةلزئملا راطمالا نا اك ةريثك نادلب ىف ةريثكلا ىلاهالا نيب
 -رسشلا ةلزنع هنوك | نادللا ىلاها نيب ةمولعم اهنيلو اهدبدشو اهريكو تارطقلا ريغص اهعاوثا
 رق هيلع قلطإ هلوق ١ نادمللاىف لاشءالا بورضك ى ا « راصمالاف لاثمالاك هلوق ) اهلك
 7 00 0 نه ىلا در فرصلا ( راكفالا ةنعا لوسفلا نم مج فرصو

 كالا دا || ردوا بتخ يور نما وهز للسلم ميل لرسم وينال علل هطقعا اهيرخا
 هنم )كردي الفالاو اذه بتكاو ظفحاف
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 اظن ها

 عج عا نزو ىلع ةنعاو .قئالشلا ل“ هبرصاعم ىلع مجرو باعو راعشاو

 اوفرص مهنارقا نيلاغلا نلاتباقلا نيملاءلا نم ريثك ىنعي ماما مج اهنااك نانع

 ةيانكلاب ةراعتسا هبفو اوفشكام راعتسالا فشكل مهناهاذا اواذبو مهتمه

 هب هبشملا ميالم ركدب ةلالدلا مم هبشملا الا هيبشتلا ناكرا نه ركذمل ةنال
 عم هيشملا رك ذ بولطملا ىلا لوصولاىف سارفالاب راكفالا هبش هدشتلا ىلع

 هيفو 6 خلا رارسالا فدك هلوق ) قاوبلا كرتو ةنعالا وهو ه.هبشملا مالم
 قلع ءاتتسالا اهسال تلك 6 انتسال هاوق ١) هلع سقف قدسام لثم ةزاءتسا || اذنغىفام اريك
 اهتقيقحو ىلوالا قيرطلاب هيف مكحلا ناىف اهلبق اع اهدعبام جارخا | ةيفرظلا لعمضول

 ضفحي دق اهدعب اموال مسا لثم ىنمع نيسلا رسكب ىمو سنجلا ىننلال نا بابنه هناالازاك

 لاقام اريثكو هلو

 بصن ىرشحم ْز

 ىنعع ىرانفلا جرا هن اك ىرانفلا لضافلا لثمال ىا ةدبزمام نا ىلع | فوصوملا ىفذخ

 ءدتبم ربخ هناىلع عفريدقو مهفرصنم قداو رثكاو قيرطلاب ىلوا هفرص نا | هماقم هتفص ةماقأ

 بصخيدقو ىرانفلاوه ”ىش لثمالىالثمل هيلا فاضم ”ىثلا ىنمعامو فودحم
 اهدعب عشب دقو ديز امس لوقلا مركأ لاقيفال اهنع فذحتام ريثكو زيبقلا ىلع

 ىنعم نمامةلكىفاماهبف لماعلاو لماعلاو لماعوهواعسالملاءلا بحا لثم ةيلخلا ةلجلا

 ضءبىفو « ماملالانسح هيملادق هلوق ) ةلاخلا هذهىف ةبحلا لثمال ىا لعفلا
 : هآ مر اكعهلوق ]ب رظنلا نسحدملا ر ظن ىا بسانم انهرظنلا ىنعع م تاغللا

 ليبقنم قالخالا ىلا اهتفاضا ةدرلا ةفدصلا ءا رلا مذو ملا ححفب ةمركممج

 "000703 ] ةدحلا  قالخالاب فضلا ىدَي قوصوملا ىلا ةفصلا ةفاضا

 مصعت ةكلم بدالا سوماقلا فاك سابقلا ريغ ىلع نسح مج ( 6( يآ تالا

 ايويند العفو الوق انطابو ارهاظ ابدؤم هدلو سفن نوك ىنعب هنيشي اع اهيحاص

 مزلاوهو بلقلا بدا اصوصخ قالطالاب ىتاو بادآلا مج اذلو ايورخاو

 لعفلا هيف لماعلا
 ريدقتلا وهدعب ىذ

 انيح فدخ انه

 هءوبدس لاقو |ريث
 لع بوصنم وه

 فدح ىاف وذم
 امو اريثكافذم

 لاقو ةيماهبا 3ك

 * تاينلاب لاعالا اما * مالسلاو ةولصلا هيلع ىنلا لاق هنال ةينو اذع مزاوللا | لوطملا يفينازافن

 ىلا رظنب نكأو مكلاوماو كروص ىلا رظنبال هللازا * رخآ ثيدحيف لاقو || ىنمم دك خل

 ةنسملا بادآلاب حودمم هدلو حراششلا ىنعي ثيدحلا + مكلامعاو مكبولق || قاوبلافوةرثك

 مسادعساىاناعىلا فاضمو لعالا دلولا ةفص ىنَع نزو ىلع ( ىمس هلوق ) || هنم ىرششحم زا

 ©( قافئالابهإوق:) ناّمع هدلو مسا قوعلي هنع ىلاعت هللا ىضر نيروالاىذ نامع

 فوصوم هلع ىلاعت هللاوضر ناّدعوا قافتا ناوعب ىمم هدلو نوك ىا

 2 ىدب ) سسوس
 0 ااا دلل لل لل طلطلا> ا|اطا|:ددة شتا ا”””>”> > ة ة شلل ل ل 7لتللللعلل .-ع<-ح(



 مسو هيلع ىلاعت هللا للص هللالوسر ىتش هجوزتل قافتالاب نيرونلا :ئدب

 هريع راونالاو نعالا دلولا روثلاب دارا © ىروتنا ىروت وهف هلوق )
 مهمش ثيح ةيلصا ةحرصم ةراعتسا هيفف ةبغرال ةيلطلاوا هدالوا نم

 ( قملا وهام ىلع هلوق#) رورسلا ءايقناو ؟تلقلا وع نول »دلانآف نرألا

 ةفرعملا رون مماقىف نالرون لحم مهنال قح نمؤملاىلع رونلا قالطا: ىنعي

 مهاهم * ىلاءتهلوقىفاك ههجوىف كلذك# هآةوكشك هرونلثم * ىلاعت هلوق فاك
 - ناك ناو نيروتااذىف ةراشا اذه ىلاو * دولا رثازه مههوخو ىف

 - ىلعو « ىلع أرق دقو هلوق ) ةمالا ىلا ةيسزلاب داسجالا افارشا امه
 9 رعت ىنعي مهو اكن آملا ذهال اهيلا ةلصتملا مكان[ فروع ل

 يع أ ىف 2 ءديرب ىبالفلا ذات_سالا ىلع تاأرقإو ىلع نالفلا ارق برعلا

 فاالا ( ننلا فلآ مم هلوق ) مهيلع تارابعلاو تاموهفملا مهت ءارقلاهنم
 هيلا فاضمو فلا ىلا فاضم ةفلالا ىنمع ماللا ع ةزمهلا رسكب
 00 ةفلا عم ىنم يمت ىنعي فولأم. ىبفع ملا نزو ىلع فيلاو عم

 مذ ا ريكي ديلاو مظعملاو رفاولا ىتعع ميلا مب لج ©« هدح لح هلوق )

 6 ةينام هلوق ) ىعسلا مظعم لذ ىنعي ناصقت الب اما ”ىث لك ىف ىسلا

 هل قلّخام ىلا افورصم ىا 6 اروكشم هيعس هلوق ) اياضقو سل تالك ىا
 اذوُخأم ىا ( اروربم هلعو.هلوق. ):حلاصلا لمتلاو ريقنلا لات

 مولعلا عاونا نم ةلونقملا مولعا| ند ىلاعت هللا هلمح ىنعي الوقم وا

 هن داقاو هعاطا قحلا هنم مم ن» لك ىنعي هب اداقنمو اعاطم وا
 هلوق زةعاطلا ى ةيالا * ربلاب سانلا نوسمأتا * ىللاعت هلوق ىنمملا اذه ذه نمو

 ىنأيهىا ( ىنممبف هلوق ) انيه ىا ( اروسيت هلوق ) ارورسم ىا 6 اروبحم
 اذائدها نال ىا 2« ىدها نا هلوق )ب ةلفغلا مون نم ىنظشا وا ىنه>ووا

 ىنمع ةمجعملا نيغلا رسكب بغلا 6 ىلافو بغ هلوق اذ اظقنا ىنمع ثعب ناك
 ىنعع تالضعملا 4 7010 0077 0 ب ىلافو دعب ىأ بسانم انهو دعب

 قياقح طسبو هلوق ) فوصوملاىلا ةفصلا ةفاضا ليبق نم تاقيضملا

 ةياعراو هّقناقح تالكشم ةرابعلا لصا ليز ىنعع طيسبو ( هنالكشم

 ا وي 0 ملال راج لولاة 30277 نسا ؛افنلا ( باجمل هقئاطلا سرافن هلوق 03 ردا امرخاو مدقام مدق مهلا |



 ىنعي نطفتلا هع

 ىأ ىف ىنحج ,
 تالظىف نيلص

 اريثك ىنعي ىلا
 لئاسملا وكاران

 (هنم) .اهيف ةقلع

 هنيوثت امالك هل

 فاضملا نع ض
 ىذلا هريدقت 1

 ( هنم) ىئتالك
 هنلوط امالس هأ

 امالك نول

 الضو هر
 ةنراقم ىلولا |

 . |( هلوق( هنم) ىا

 نيعلارسسكي )ىل

 ىعع هلع )ا

 نبال
 بهااول والا

 مه“ | ةفطل ط أع

 تايوغرلا ١
 هال سك

 سور مج * « ( هآ سارع هلوق ) ) ةباتكلاب ةراعتسا همفو

 ةيحشرت ةراعتسا هبف فافزلا ةلدل 0 2 ىهو لوه> ثزو ىلع

 هللادمح 8 هلوق ) ةنرقلا ىلع ادئاز همئالم عم هب هبشملا ركذ هنال

 ىلاعت هللادمحت ابحاصم هنوك لاج حرمشلا راص ىا 6 اريثم ارد ىلاعت

 رميلاب ملا هبش 6 هروغ كردبال رحب نع هلوق ) غيلب هببشت هيف ريما ردلاك |
 ةنيرقلا ىلع ادناز هعالم عم هب هبشملا ركذ هعبج ىلا لوصولا مدعىف قيمعلا

 ىنمع روفلاو رحملا نع جرم ريغ حرمشلا نوك ةنيرقلاو ةعشرت ةراعتسا

 هلوق ) لفسلا ةياهنو ىوصقلا 'ىثلا ةياغ رقعلاو رقعلا
 ةدانز ىنعع ةاحبد 2 ىدايم نزو ىلع ( ىجابدلا نع

 هلوق ) كل هللاعت نطفتفهنفام هنف ىلابللا تالظ

 هللدا + لكوتلا ىنمعنارفغنزو ىلع( نالكت

 الولا ىلع ةولصلاو * امالكىلعلا
 يكلاو لاآلاو * امالس

 امام ليلا
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 ١ مي ع مالسلاو 0 # 0 قطنملا ل ناسنالا | 5 ىذلا هتيدجلا ظ

 | لئالدو تافرعم مه نيذلا هءاضأو هلأ لعو # ناهربو ة هج وه ىذلا دع 0

 هللاىلا ريقفلاد.علا لوقف ( دعباما إ) نجحرلا ءاضطر لوصوو 0

 بئاغلاىف امهلاح هللانسحا * ىداقوتلا ىضيفلا لاصنب, رع دي_سلا * ىداهلا

 راصىذلا ىجوغاس! ند ىلع ةديفم راثآو ةديدح شاوح هذه * ىدألاو
 لوحمتلانم مج فرص دقو راصمالاىف لاثمالاك رهتشاو * راطقالا ىف راطمالاك

 لْطافلا اسال *« راتسالا تم ةبوجحلا رارسالا فشك ىلا * راكفالا ةنعا

 هباعص لازبال مهفلا ىلع بعصتسم هنكلو ماملالا نسح هب ملا دق ىرانفلا

 *قالخالا مراكع فوصوملا نعالا دإولا ناكدقو ملع ىذ لكل هباقن فشكيالو
 | وهف * قافثالاب نيرونلاىذ نامع ىعس * قالطالا ىلع باد آلا نساعع توعنملاو

 فيرشلارفسلاو ف.طالا نآملا اذهىلع ارقدق قحلاوهام ىلع ىرونا نع ىروب |

  ةرئانم ليص# ىف هدح لح لذدف فلا فلا عم فااو نينأمو ردع ةلسيف

 هر ىلع ادعم ىلاضر ليص#ىف ىسو هيلاعم نيس ىف هعسو لك فرصو ظ

 )0 لالو اروح روكملا هرطاخو ًاروربم هلغو ًاروكشم هصس هللا لمح ١
 ةركذم ةيده هل ىدها نا هللا رظنلا نسحو هلزةمهلا قدص ىنيعبف اروسم

 [| احرش هحرشا نا تدراف ىلناذو بع ةيسنم ريغ ةفحن ىطعاو ىلنامم دعب

 1 / سلافت نع مفرتو هلالكشم قياةح ط_ىبو هتالضءم قياثد رهان



 م ل
 ارد قامت هقادم ءاسق' ناقثلا هقئاقحل لثلانع ع تتكتو نال ل
 نتم ىلع ىجانلاردلاهتيمسو هرعق ىهتنيالو هروغ كردبالر# نع اجرختسم اريثم |
 انحار ىجايدلا نعزيصلخلا ةماطلارئاسو ىجارلاد]ولا اذهل ايمهمنوكل ىجوغاسإا

 اهياامف نانلا تاضورىف ىتاحرد ةعفرو ناريتلا نع ىتامتل اببس هلعجمنا هلام |
 نالكتلاو داقعالاهلعو نانملاىطعملاوهنجرلا ب انحنم نارفئاابان وعدا ناوخالا ا

 مركلا باتكلاب ءادتقا ىلاعت هتلامساب هءاتك أدب 6( ميحرلا نجلا هللا مسب ١

 ةعسلا ثيدحو نيطاصلا فلسلا نئس ىلع ايرحو ةلمسلا ثيدح الاثتماو |

 دوعسمنباوىندملادجرخ# رتبا وهف ةلعسلاب أدبب لابىذ ما لك وهو روهشم |
 لوالاةعب راءو>ح وب ثيدحلا اذه ىلع ض رتءاودنعهّللا ىذر 5 رررهىبلانع ى واهرلاو 0

 لابوذ سمعا اضياةلعسلا نال ىلكستملاوا رودلامزلتسي هنال لاحم هيلاثتمالا نا |
 بيجاو ع ثيدحلا اذهب هبلاثتم الافاذك هناشرعا لكو ىرخا ةلمب ىضتقيف |
 هللاىلص هلوق نال لساستلاوا رودلا موزل منال اناب ادنتسم ىرغصلانع الوا |
 خلا مزليالف كلذك تسيل ةلمسبلاو هودب دوصقع ديقه لابىذ عا سو هيلع |

 اهناكةدحاولا ةيوسبلا نكل هقالطا ىلع لاب ىذىسحا لجو اضيا اهعنع اناث د

 مهردلا هريظنو ىرخا ةلمسب ىلا .جاتالف اهسفنل ةلمسب اهنا كلذك قلل ةلعسب '
 هسفنل ةوكز كلذك نيثالثو ةعسنل ةوكز هناك ةوكزال ىطعملا نيعبرا نمدخحاولا

 نصصخ لقملا نا ىنمع .لقعلا ءانثتشالاو :صصضختلاب ادنتسم اهعنع امنا بس ١

 هللان ا ىلاعتهلوق نم صصخ ىلاعت هناك اب ىذ مما لك مو.ع نم ةلمسبلا جرخأو
 باوجلاو باوجلا اذه نيب قرفلاو لساستل ارودلا مزايالف ( ريدق”ىش لك ىلع
 | صيصخ ىلع نيم باوجلا اذهو ديبقتلا ىلع ىنبه لوالا باوجلا نال عضاو لوالا .
 وهو ةلدجلا ثيدحل ضراعم ثيدحلا اذهنا ىناثلاو ظفللاىؤفديقتلا ودب لقعلا

 ىئاستلاهجرخا (عطقاوهفهللدجلاب هيفأدبب ملابىذىرمالك] مالسلاهيلع هلوق |
 ءدبم ىف امهعاقتجا نكمالهناله.لاثتمالا نكءالف اذك هناشسما لكو دواد وباو

 منال اناباضيا ىرغصلا منع بججاو هبلاشتالا نكمال ثيدحلا اذهفدحاو
 ىفو قيقملا ةلعسلا ثيدحيف ءادتبالاب دصقملانوكينا زوال ملضراعم هنا |

 دوصقملا ىلع مدقام ىفرعلا نا امهنيب قرفلاو ىناضالاوا ىف رعلاةادجلا ثيدح |

 ىناضا ىفرع لكو هريغو قملا نه ,عا ىناثلا ”ىشثااىلا رظنلابمدقام ىفاضالاو |

 ا
 ١
 ا
 ا



 هال
 'ثيدح ىف ءادتالالج< باولو قلطم صوصخو موع امهنبش نيكملا نودب

 امفاد. ناكن او. ىفاضالاوا ىنرعلا ىلع ةلعسلا ثيدحىفو قيقملا_ىلع,ةادجلا .
 بيجاو ةادجلا ىلع ةمدقم ةلمسبلا نال مقاولاو عاجالل فااخع هنكل .ضراعتال
 كلو ىنانللا ىلع رخالاىفو ىناسالا ىلع نيثيدحلا دحاىف ءادتنالا لم اضيا

 ىفانبال *ىثب سيلتلانا كشالو ةناعتسالاوا ةسبالملا لع نيش. دخلا ىف ءابلا لمتنا

 انه ءادتبالا نابباوجلاىف لامامو ضراعتالف ةناعتسالا اذكورخا *“ىثب شيلتلا

 هيلعدربام هلع دريف قيقملا ءادتبالا ميدقتلانم ردابتملانا هيفف اقلطم حدقتلا نمي .
 ثيدخلا اذهنإ ثلاثااو ربدتف ثيدلا ىنعم ىفةكاكرلا مزاي لما اذه ىلعدنا عم

 متا 0 لب ربا نوكيالف ةليسلا ؤدسال لاب ىذرعا برذا عقاولل فلام

 .انئامز ىف دهاسملا وهاك ميالف ىئبا نوكيف ةلمبلاب ودبس لابىذسا برو
 كلذك سيلو ىبسحلا رتبالاب دصقملا ناكول لاؤسلا اذه درب امنا هنابسجاو

 نا ىعربشلا رتبالاب دصقملاو لالا اذه دريالف ىعرشاارتبالادصقملا:ناكولاماو

 ارهاظ سائالادنع هبادتعم ناك ناو عراشلادنع هءادتعم سعالا .اذه نوكيال

 ليي هسفنا اهضه ركرتىلع دراولا عاجالل قراخ ثيدحلا اذهنا عبارلاو

 حاشكَرلا اذه نال وحملاىف بجاملا نبا ةلاسرك فلسلا بتكك سل هءاتك نا
 ىذتشال ثيدحلا نابسيحاو زوحنال اذو هسفنل امته موصلاو ةولصلا كرتك

 عاجالل اقراخنوكيالفناسالاب اروك ذمنوكينا ىكيلب باتكلا نها زح هوك

 ةباتكلا ىف كرنلا هكرت ىلع دراولا عاجالابو ناسالاب ركذلا ثيدححلابدصقملانال

 قرخلتامزايالفدسفنل اهصه موصلاو ةالصلا كرتك نوكيالف ىناسمسا. عا ىهو

 نورك ثمهنال مهكرت مالف ىتاسالاكرتلا عاجالا لها كرتبدن را نا هنا لضاحلاو

 نال زوجي هنال ديفمربغ هنكل ملسف ةباتكلاو طخناىف كرتلا هيديراناو ناسنالاب

 اروك ذمناكءاوس قاعتمنمهاد: الفرح فرح ةلم لا ىفءابلاف «ةبحاو ريغ :ةباتكلا

 رةتسمفرانلانيريدقتلا الك لعو صاخوا ماعاماوهو فوذحم انهو افوذءوا

  توبثاكاماعناك ءاوس رقتسم فورظلاف افوذ هقاعتم ناك اذادنا قيقحملا نال

 ظ ناك ناوبف أتلاو ةأرقلاك اضاخوا ءادتبالاو رارقتسالاو نوكلاو دوجحولاو

 .فاثكلا دنع راتلاو قيقحملا اضياو راهظالاىف ىوكربلا هنيباك روهشأل افلام

 _ قلمتي ةددعتم تاماقمىفركذب ةلمس لك اذكوانه ةأرقلاوهو صاخ زدقملا نا |



 ظ دقني[ ٠ 1س
 برسشلاو لكالا ماقمىف تبرشو تلكاك تاماةملا هدو. تساتم لعفن اهنؤاب |[

 ماقم لكىف ,ءادس الاب _قلعتننا ثيدللا ظفلب بشانملاز| روهتلا لاقناو اذكهو |

 نزكب-نإ زوجي و .ةبحاضملاب ابنع ويغيدقزوا ةسبالللاءانلا: قوكي نا بسانملا/انطِإو أ
 لغو دوه# حالو ىلاعت هعسأ ةنآب هراع-شال بسائم ربع هنكل  ةنافكشالا |

 ورسخ ىلوم لاقناو فوذ#لالعفلا لعافنملاح رقتسم فرظلاف نيزيدقتلاالك ||

 تسانملا اضياؤ انآ قباسلا قيقحملا هثفاا ةناعتسالل ءادلا ناكاذاوءا فرظلاناب |[

 دؤحوال قفواو مظعتلاف ل داو صاصتخالا ىلع لدا هن :وكل ارخؤم ردشنا

 هنانرعشل طخا نمو .لامستسالا:ثكل ظفللا نمةزمكلا تطقس اماو * مها نوكف

 لفل و ءابلا دقت ناب ضا رثعالا درب الف ىمسملا ريغ سد دل مسالاو مسالاب لصتم ٠

 نلعأ نع نيكلاسلا ضع: لاس هنا اذهب رعشيو ميظعتلا لحب ةلالهلاةظفل ىلع مسالا .

 انا:) كققجيف مالسلاهيلع ىنلا لوقىف © ١ ) اعلا ىنعمام لاقف ههحو هتلامرك ٠

 اولأسمث (نواهاجلا اهرذكة طقن علا ) هنعمتلا ىضر ىلع لاق ( اهباب ىلعو علا ةنيدم

 ةيواعسلا تتكلف ىلاعت هللارارسا عزم رس لكهنعهتلا ىضزر علاق ةطقنلا قضفام ||

 ةرؤيرؤ رطل ن نادقلا قدؤتس لكو ميظملا نآ رقلاف ةيواعسا بتكلاىف رسلكو |

 ةروسلا ءابى ةلعسلاىف رس لكو ةيرعسلا ىف ةحافلا ةروسىف رس لكو ةحافلا

 نايب ريشيو ءابلا تحن ىتلا ةطقنلا هذه اناو ةلعسلا ةطقن ىف ةلعسلا ءاب رس لكو |
 اذا هنا ههحوو ىلاعت هللاةفاضا ىلا دعتسي لو قسم هتيبأ انا مع ملول صحا ظ
 كاؤز .ىلع .لديف ةيسرافلاىف ض#لا ىنالا ىلع لدب ىذلاان قب انا ةزمه فدح أ
 لكبر ىادشبا لاق هن اك قارغتسالل ةفاضالاناك نا ميمتلل اما مسالا دارباو ةيناثالا ظ
 نا.نوجحيو اضيا دهعال ةفاضالا ناك نا نمتلاو نيمعلا نيب قرفلل اماو هللامسا |

 اهنال نةلالجلا .ارك ذر ىلا: هللا ىلا .قوشمعملاو هتلاب قشاغلا سائئتسال دارا ترا
 ةفاضا .هجوو لمأتن قشعلاو لالا ها ىلع قحالام ىلع ةأخ رك ذ اذا.قرحت |
 عمجتسملا تاذلإ امسا هنوكل اما ىلاعت هتلاءامسا رئاس نود ةلالجلا ةظفل ىلا 3
 ىشانلا..مهوتلا عفدل اماو ءاعسالا عيج ىلا فرضا هن اكف تافضلا عيمجم |
 اكلت 5 نا مهوب .قازرلا مساب ليقول الثم ةقتشملا ءامسالا رئاس ىلا ةفاضإلا |

 فالخ قاقتشالا ذخأم ةيلع مهوب قتشملا ىلع مكحلا بترث نال ىلاعت ةقيزرتل

 ناتهبشم ناتفص نامه 6 محرلا نجرلا ) هاظ وهو ةلالجلا ىلا ةفاضالا ١

 لاق ناو 6« ) ١
 نكل اذه حراشلا
 نيئدحلا نم نيققحا

 هتيعوط وع كح
 زعل



 يحس ا

 ههزنتا ىلاعت هقحىف م ققملا ى ىلا اذه نكل باقلا ةقر ىنمع ةجرلا نم

 نوكش ناسحالاو ماعنالا ىهو بلقلا ةقر ةياغ ىلع لمممف هتقرو باقلا نع

 ماعئالل بيس بلقلا ةقر نال تبسملا ةداراو بيسلارك ذ ليبقنم السمع ازاحم

 لئالج ىطعملا وه نجلا ىنمم نالف افيك امامحرلانم غابا نجرلاو ناسحالاو

 ةليلج اهلك ناك ناو لئالجلا ىلا ةبسنلاب منلا رئاغصل ىطعملا وه ميحرلاو مبعنلا
 | ايدلا متن ىطعملا ح نجرلا ىنعم نالف ام اماو ىلاعت هنم اهرودص ىلا ةدسنلاب

 أ اذاةصاخنينمؤلل ةرخآلا معن ىطعملاميحرلا ىنمموارفاك وا ناكانمؤم دحا لكل

 ةفاضانوكت نا ربدقت ىلع ةملك ةروضحم ةيضق ةلعسلا ةيضقن العاذ اذه تفىع

 مسا لكل والا لصاحف دهعال نوكت نا ريدقت ىلع ةيصخم# وا قارعتسالل مسالا

 ْن و دق “ىلا ناف هب أدتبا ىلاعت هلدوهعم مسا ىناثلا لصاحو دب أدسا هللا

 هب رورمت ديز هريدقت نال ديزي ترسىناك اظفا ةلضف ناك ناو ىنعم اعوضوه

 ىلوه ىأر ىلع ةمئاد ةيضقف ةهجلا ريدقن ىلعاماو قالطالا ريدقت قعاذه
 ىداحللا هزاتخاو امئاد هب أدتبا هنم دوهعملا وا هتلامسا لك هريدقتف ورممخ
 ظ لبقتسملاىف ةيسنلا ةيلعف ربتعا اذا ضعبلا دنع ةماع ةقلطمو ةلعسلا حرش ىف

 ١ ةوعتنلا ةيضقف اهسانقاماو لعفلاب ه. أدتبا هنم دوهعملا وا هللا مسالك ح هريدقتف

 ظ اذه هتروص اذكه لوالا لكشلا نم لوصحلا ةلهس ىرغص اهيلا مضنو ىربك

 اذهف هللا مساب ىلادتا لكو ىتادتبا ءادسنالا اذه نال ىلاعت هللامساب ءادتبالا

 اهليلدنجررلاف ناببلا ىلا ةجاتحم ةنيب ريغ سايقلا اذه ىربكو هللامساب ءادتبالا

 ةجار هنم ضاف نم مساب ىلادتا لك نال هللا مساب ىنادنا لك اذكه هنروص

 مساوهفةرخالا ميعنو ايندلا ةجحر هنم ضاف نه مسا لكو ةرخآلا ميعنو ايندلا

 ميحرلاف ناببلا ىلا ةحاتمم ةنيب ريغ صايقلا اذه ىربكو هللامساب ىتادتساف هللا

 مسا وهف ةرخالا ميعنو ايندلا ةحر هنم ضافنم مسا لك اذكه هتروص اهلبلد

 ميعنهنم ضافنم مسا وهف ةرخالا معنوايندلاةجر هنم اف ضنم مسالك نال هللا

 وهفداحالاب ةصاخ ةرخآلا ميعن هنم ض اف نه مسا لكو داحيالاب ةصاخ ةرخالا

 هللا مسا وهف ةرخاالا معنو ايندلا ةجر هنم صاف نم مسا لك معدي هللا مسا

 ىلعتافتلاانههو ظفلتلاو ملكتلا انه دوصقملاو ناعم ”ىحب لوقلا ( ميشلا لاق)

 ظ و دحاولا ىنءملا نع ريبعتلا نوكي نا اك اكسلا دنع ء تافتلالا نال| نيبهدم

 4 قيرطلا نه (



 دمي 7 1#
 قا وسب ةيكلل فال نبكيرتو اذه .كرتيو. هاظلا .ىضتقما ةثلثلا قرطلا سه

 كيئالاب كللللواطتنئعاشلا:لوقك الما ةثلثل' قرطلا نم رخآآ :قيرطب هنع ريمتلا
 قدس. دعب ةثالثلا :قرطلا نه قيرطب هنعنيشئلاوهوي روهطادنع تاقثالاو ؟

 ءاوس ىك اكسلا بهدم ىلع تافتلا انههف ةثالثااقرطاانمرخا قيرطب هنع ريصتلا

 لدعوكرتثاق :لوش نا رهاظلا ىضتقم نالالما باتكلانم أزح ةلعسلا تناك
 ْ داؤسلا تناك اذا روهخلا بهذم ىلع 'تافتلا انهاضياو لاق ىنعا ةسفلاةغيص ىلا
 ةرهسلا ىف راتخلا ىلغردقملا أدتن | نمضف اناب هسفن نعربع صملانال باتكلانف ًأزح
 أرج ةيمسلا نكي مل اذا اماو عجشلا ظفل ىنعا ةبيغلا ةغيصب هسفن نعربع انههو
 صوصخو موع نيبهذملانيب قرفلاو روهلابهذم ىلع تافتلاالف باتكلا نم

 نيكملابندقلاو ىاكتسللا تافانالا .ققمم نوهبشلا تانتلالا: قلل ا

 ثيقب نلف « ىعاشلا لوق ليبقنم دير اضيا هيفو دمتالاب كليل لواطتىفاك
 وهلب تافتلالا ىنانبال ديرجتلاو * رك توعوا متانغلاوحت # ةوزغب نيلحرال

 لواطت ىف ميوتلاك ةتكنل ابطاخم اهلعحنو هتاذ نع هسفن ملكتملا درع نإب عقاو

 كلذريغَو + كانا ىداعلا كدبع ىهلا * مهدانبا لوقف فاطعتسالاوادمثالاب كلبل

 بواسالارييغتت بولقلا طشنت هيماعلا ةتكنلاذ ةيصاخو ةيماع ناتتكن تافتلاللو

 ءارحا نكمال تلق لاقول لبق نافذ هسفن ىلع ة>داملا تافصلا ءارحا ةيصاخلاو
 هنع الدب وا ريمضلا ءان ىنعا تلق لعافل ةفص لمي ناب هيلع ة+داملا تافصلا

 رمضملا نم لدببال رهظملا نالو هب, فصوبالو فصوبال ريمشلا نال نكمال ائاق
 سفنلا مضه ةصاخلا ةتكنلا نوكينا زوو ملكتم هيف نحي اهفو ابئاغ ناكاذا الا

 نوكينازو< تلق ةحداملا تافصلاب هحدمت ىفانب اذه تلق ناف ةينانالا مفدو
 ةحابدلا ريخأت ريدقت' ىلع ةقيقح ىضاملاب ريبعتلاو احدهتال ةمعنلل اثيدحت
 لبقتسملا ف لوقلادبش ثيح ةيعرتوا ةءلصا ةحرصم ةزاعتسا هيفف ةمدقتم ناكناو

 لبقتسملا نع لوقلانم قتشا مث ةيلصا ةراعتساهعوقو ققحن ىف ىضاملاىف لوقلاب
 | مشلاووك رثوكلاكانيطعاانا 98 ىلاعتهلوقىفاك ةيعبت ةراعتسا لوقب ىنمع لمعتساؤ لاق
 ريبكلا لعفرعلاىف قلطيو ىضااوهو عشلاىا لعافلامسا ىنمع ردصم ةغالاىف

 روهشملا نال بجاخلا نبا ميشلاك الع ريبكلا ىلعو نيعبرا زواج, نم وهو انس

 | ادرفنم ىناثلا انه دصقملاو ةفوصتملا خويسثلاك الع ريبكلاىلعو اباش لتق هلا ظ



 م

 نس :عبسلا ىلا هتدالونم ناسنالانسو امهءلك وا ثلاثلا وا لوالاعم .اعقحتوا

 امو ءاعو دايدزا نس نيثلث ىلا هنفو زيت نس ةرششع ةسه ىلا هنمو ةلّوفط

 طاطخ |نس ةافولاىلا انهو ىنخ طاط# نس نيتس ىلا اهنمو فوقو نس نيعبرا ىلا

 ماللانا ىهو ةراعتسالا ةيشاحىف ىرامسزلا نسحلا اهركذةفرطل ةدعاق انههو لح
 ناكنا يملا كلذنال ىجراذادهعال رمضملاءضوم عوضوملا رهظملاىلع ةلخادلا

 مدقتملارمضملاعطوم عوضوملا ماللاب فرعملاوةلخا ىف هركذ مدقننم ديالف بئاغلل

 وا ملكتلل ناك.ناو ىجرالا دعا نوكف ةلخا ىف هركذ مدقتم ةلخلاىف هركذ

 ريمالا جرخو بالا قاغا لببق نم نوكيف :بطاخت ادنع نانيعتم اهو بطاخلا
 هلوقب ىدتشاناسناناكءاوس هب مويا مساوا م ومأملا ىنمع ردصم (مامالا) ريد

 عا هعجو رئاخلا مامالاو لداعلا مامالاك الطيموا اقع كلذريغوا اباتك وا هلعفو

 ئدتقملا مغ لوالاوه انهه دصقملاو فخ مج فافخكما مج مامالا نوكيدقو
 ةيلقتلاو ةبلقعلا مولعلا نيب اعماج نوكي نم 6 ةمالعلا ) نيدلاو !لاىف هب

 ةيفاشلاو ةيفاكلاك ةيعسالا ىلا ةيفصولانم لقنلل اما هؤانو بجاحلانبا عيشلاك

 ةمالع دابعللو بونغلا مالع هلللاه هنال قوللاو قلاملانب, قرفلل اماو

 | وهو ىرج 0ك ةغلايإلا اماو ىلاعت هللا بنح ىف ثانالا ةلرتع داعلا ناك

 دخا نم ليضفتلا لمفا لامعتساىف ددال ( نيرخأتملا ءالعلا لضفا 3 بسنالا
 ةفاضالاب لمعتسا انههونع لوضوملاوا هلا فاضملاوا ماللاب فرعملاما طورمشلا

 هنوخا نسحا فسوب ىناكهيلا فاضملا ىلا ةيسنلابوا ةقلطم ةدايزلا نوكينا اما حو

 000 لطفملا نوكينأ طرتشن_ هللا فانضملا .ىا ةبسنلاب ةدايزلا.دصق اذاو

 هْفَن ىلع *ىشلا ليضفت اذه ىلع مزاي لاقنال املا هب حرص اك هيلع لضفملا

 لصتملاءانثتسالا ف اك ادصقم هنع جراخ ةغل هبلافاضملاف لخاد هنا لوقنانال

 اذك هسفن ىلع ليضفتلا مزايالف موهفملا اذهىف هك راشيام ىلع هليضفن قملاو

 بيرقنعرخآ باوج *ىهعسو ليزهاف بيكرلاذه لثمىف نيققحلا ضءب هققح

 نمو ىبارافلا رصنلاوباو انيس لع وبا عشلا نيرخأتلا نم دصقملاو ىلاعتهللاءاشنا

 سوئيلاحو طارشو طارقسو نوطالفانم امهلبق نم نيمدقتملا نم دصقملاو اهدعب

 ىتءع ردصم اهقخو فاقلا ركب ةودقلا ( نيمضسارلا ءامكحلا ةودق ) مهربغو

 || ىه»و ةيكطا نم ميكس مج ءامكحلاو انآ قيساك هب ىدتش نا معا وأ لوعذملا

 رمل )
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 هد ةةقدللا وك
 نيملكتملا نيب قرفلاو ةيرسشبلاةقاطلا ردقن حالا سفن ىهام ىلع *ىشلاب. غلا |

 نوكينا اما لوالاو ال ما ةعيرمشلاب اكسقم نوكينااما صخشلا نا اقتل 37

 ىاثلاو نوملكتملا لوالاو ةضايرلا قيرطبوا لالدتسالاّق يرطب داعملاو ءكدرملان,هلع

 تشكلا قيرطبوا تاكرلا وثملا :قيرطب هلع" نوكيا امأ"ىاثلاو نؤفولستملا

 خوسرلانم ن و2مارلاو نويقارشالا ءامكحلا ىناثلاو نوماشملا ءامكللا لوالاو

 (ندلازبثا ) 3 رعلا ف نوخم“ارلاو# ىلاعتهاوقىفاك اعلاف ررقتلاو توبثلا_قمع
 ءااو. ةينكلاو بقللا نيب قرفلاو:املع هللادبعك ادرفم نوكف م شلل نقل اما

 نام فطع لوالا ىلعف ديز مالغك ىفناضا بكل وا .ناببلا :نعبندتعغ ناوهتم

 ه6 مارا تيبلاةبعكل ادتلا لج لم امتد وقىفاك حدملل هب ىجعشلا نم لدي :لوا

 عاضيإالل وا فاشكلا ىف حرصاك حدمللد. ”ىج ةيعكلل نايب فطع ماركا تيبلا:ناف

 ريثاو مشللةفص دهب ةفص ىاشثلا لعو ددككألالو اريرقتللوا هه صتخ مسا

 ةفاضالاف نعاف ىنءعوا نيدلاىف ز :اتع ىاىف ىنمع ةفاضالاف لوءفه ىنمع "ليقف

 ةعرشلا .انهش دوصقألاو ءازملاو ةعاتتلللا ندلاو نيدلا زاتتع ىا هلومغم: ىلا

 اهملع عمج اهنا ثي>نمو امد ىمست اهل عاطت اهنأ ثمح نم ةعرسشلا ناف
 نبدلا ناب قرف دق اضياو ايهم ىعسأ اهلا عجرت اهنا ثدح نمو ةلمى 7 لا

 مهرايتخاب لوقعلا لوذا قئاس 3 عضو نبدلا ناف هللا. ىلا بونذم

 لم لاقت مالسلا هيلع ىلا ىلا بوسنم 0 تاننلاب "ن1

 لاش دهت#لا ىلا بسب بهذملاو مالسلا هنلع ىنيع ةلمو د ةلفو مههاربا

 ءاهلا نوكسو ءابلا متفب وى يرسل >طاننقلا فطذلو مظعالا مامالا تهذم

 روهشم طاغف ءاهلا مقو ءابلا نوكسب ىرببالا اماو ةيبسن ءايلاو ةلببق ما

 دوضقملاو ءاعدلل ضارتعا ( ةارث هللابيط ) ارهيا أرقاو اما عا لبق اذذلو

 لحملا ركذ ليبق نم زاحم هنا ظلاو ععَشلا ىلا معار ريمشلاو ربقلا ىرثلا نم

 نا زوحمو هرثاىف ميلا لاح هللاس.ظ ىنعملاو ميشا كا طا لالا 2

 ةنلا ضاير نم ةضور هلعحو هرق هلل بيط ح ىنعملاو ةقيقحلا ىلع لمح

 ةلمعتسم ةيريخ ةلخلا هذهو .ةيانكلا قيرطب اببطم ميشا لاح نوكي نا مزايف

 ةيعبتلاو ةلصالا ةحرصملا ةراعتسالا قيرط ىلع ةسنلاى زاحم ءاشنالا ىنعمف

 تطيق ةساكلا ةيراخخالا ة.سنااب هللا _.طءاىف ةماكلا ةساشنالا ةيسذاادش ناب
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 مي ٠١ جس
 تملتسا مث نيتقحملا دنع ةلصا .ةراعتسا هببقنلا. اذهف عؤقؤلا .ققحت ىف هللا
 بيطنل ىثعا ةساشنالا ةسنلاى هللاسبط ىنعأ ةيراخالا ةسنلل ةعوضوملا ةغصلا

 هلوق ىناك سكعي دقو هتلدجربل هتلادجز ةراعتسا اهريظنو ةسرت ةراعتسا اذهف

 هدعقم وس ىنعع هي رانلا نه ةدعقم ًاوشملف |رمعأم ىلع بدك نم 0 مالسل | هيلع

 بحمساو ىعد هن “اك لؤفتلا اما ةراعتسالاوزاحلا ىلاةقبقملا نعلودعلا ىفةتكنلاو

 هضرح لامكل هناك هعوقو ىلع ص رحلاوةبغرلاراهظا اماو ىضمو هعوقو ققحنو
 بدلا ةئابإ ابنال صالا ةزوص نع زارتحالا اماو ئضاملاب ريق اهعوقو .ليذم

 ىنمعاهدحا نيينعم ىلع لمعتسي لءج ظفل 6 هاوثمةنْلا لعجو )ىلاعت هللاعم

 ىنمعىناثلاو # رونلاو تاملظلا لءحو وحن دحاو لوعفمى لا ىدعتبو قلخ

 ريص ىنععانههونيل وعفم ىلاىدعتو 6# اشارف ضرالا مكل لج ىذلا وحن ريص
 ةنجلاةرتاسلاراعشالاب ىمسندقو ضرالا هراثاب رتسي رحش ىذ ناتسب لك ةنجلاو

 هنمو رارقتسالا عمةماقالا وهوءاوثىوُدب ىوث نم ىوثملاو هيافافلا تانج و# وع

 لوعفمة نانا لبق رقسملا ىوثلاذ ه# نيدملهاىف ايواثتنكامو # ىلاعت هلوق

 ةلصافلاو ةيفاقلل ةياعر لوالا ىلع ىنالا مدق هل لوا لوعفم هاومو لعجل ناث

 ناب راعشا هيفو 6 هللادمحت 7كيلع هللاعف ىتح نطفتف فاكتو رظن هبف نكل
 ةيوسنلا ةريتو ىلع نوكلل ريغلا عمماكتملا سفن ةغيصىلع ٌؤدتبن ةيعسلاىف ردقملا
 ةادخلاوةلمسلا نيب لصفلا نا كيلع ىنءالو دمحتبوا لا اهؤاب قل تنازويو

 نيب ردصملا لصف هجو اف فلسلأ ةريسل فااخمو بدالاءوسنع ولمال *ىشب

 فنصملا مالكنهسل هنا لوالا نيهجوب بيجاو ءازيشلالاقي ديمهملاو ةيعستلا

 عجارشقنلا حدم نا ىناثلاو داقعالا هيلع مديل هرك ذمديمالت ضعب مالك نه لب
 ىلع لصفالف ىنمملاىف ادج نوكف لاملاىف هتلاحدماذه نوكف شاقنلاحذم ىلا

 دمحم مل نذ ركشلا سأر دنا نال ركشلا ىلع دجلا رثآ دجلا ماقم ماقملا نال ا دهلا ناشب اماقعه هيلا ةراشالا دعب عيرص دج حا دمحم هلوقوا نيريدقتلا
 هنم ةمعألا لصو ءاوس تباث هدج ناب راعشاللو ثيدحلاىف درو امءركشيمل هللا

 .ركشلاو لضاوفلاب ما لئاضفلاب قلعت ءاوس ناسللاب ءانثلاوه دجلاذا الماديلا ىلاعت

 ءاوسواعنالا ببسب معنملا ممظعتنع “ني لمفركشلا نال ةمعنلا ةلباقمىفالا نوكيأل
 ةدحو ناسللاوه دجلا در وفناكرالابةمدخ وا نانجلاب اداقتعاو ناسللاب ارك ذ ناك

 ( ةقلعتمو )



 ب دارب الآ مهلل ب اهيطمو انمؤم نثي ناو ةمالا ةردقلا ةردقلاب داري الا | لعفلاب اعيطمو انهمّؤم ٠ نا ةعاطلاو

 سبا ١١ زم

 اهدحو ةمعنلا هقلعتمو هريغوناسالا ميركشلا درومو اهريغو ةمعنلا رعي هقلعتمو

 ناسخالاةلباقمىفناسللاب ءانثلاىف امه داصتلدهحو نم صوص و موع امه اذاف

 نودبركشلا قدصو ةعاجثلاو ملعلا ىلع ءانثلا ىفركشلا نود ذا قدضزو

 ىكي نكل ليصفت انههو ناسحالا ةلباقمىف ناكرالابوا نانجلاب ءانثلا ىف دخلا

 رارقسالاو ددمتلا ىلع ةلالدلل ةيمسالا ىلع ةيلعفلا ةلارثاو ردقلا اذه ىدتيمل
 ماودلا ىلع لدن ةلودعملا ةيعسالا ةللا نالدجخلا ةمادتسا. نعزسعلاب فارتعاللو

 هسفن نع دجلا رودص ىلع صيصدتاو ماودلا ىلع ةيلصالا ةيمسالا لدتلناو
 ةينانالا عفد[ريغلا مم ملكتملا سفن ةغيص ةيلعفلا للا نيبنم رثاو بارغتساللو
 انركذامل ةلالخلا ةظفل رثاو ةناعتسالا ىلا جاتح مظع سعالا اذه نا ىلا ةراشاللو

 ةلجخا هذهو نيعضومىف كريتلاو ذاذلتسالل اهراثبا .نوكي نا زوو ةلعسلاىف

 قمعسي ا ىلاعت هنا ىلا ةراشا هيف © هقيفوت ىلع ) ىنعم ءاشنا ةروص رابخا

 كفطولا لع تتزتلا رمشيام ىلع لات هفص ول يعش كلذك قاع هباذإ دقلا

 مال ىنمع هيلع دومحملا ىلع ةلخادلا ىلع ةظفاو تاذلا مسا ىلع بترتلا دعب

 ىرغص ىلاةراشاهقبفوت ىلعهلوقو ىوغدوهو هتلادمح هلوقل ةلع نوكف ةيلجالا

 قفومىلاعت هنال دمحلا قمهسم هلا اذكه سايقلا بيئرت ةيوطم هاربكو سايقلا
 انيلا ىلاصت هقيفوت" ربتعا ناف دمحللا قمتسدّيلذ دمحلل قمتم قفوم لكو
 عامتجالا ةدامنمن وكيف انيلا ةلصاولا ةمعناا نم هنال ركشلا نمضىف دجلا قة
 زوجمو قارتفالا ةدامنم نوكف ركشلا نود. دجلا ققحمب. انريغىلا ربتعا ناو
 اظوفحم اننوك لاح هتلادمحت ىنءملا لصاحتمم ىنمعواىف ىنعع ىلع ن وكينا
 ةردقلا مدع ىلا ةراشا نوكف هقيفوت عم ابحاصموا انراقموا هقيفوتىف اطاخنو
 كئالآ نم دخلاو كدمحانا مهللا علاطملا بحاص هلوق ليبقنم ىلاعت هدجس ىلع
 قيفوتلاو لعافلا ىلا ردصملا ةفاضا لبق نم ريمتلا ىلا قيفونلا ةفاضاو ريدن
 ريغوهو رشلاوريلخا قيفوتلا معي اذه ىلعو ببسملل ةقفاوم بابسالا لعج ةغ
 بابسالا صصخمب ناالا مهللا هيلع ادو هنوكل ملصيال هنال انهه دصقم
 ةعاطلا ىلع ةردقلا قلخ وه هسبان رثك او ىرعشالادنعو ةيريخلا بابسالاب

 ناعالا ىلع ارداق هنوكل اقفوم رفاكلا نوكينا مزلي هناب فيرعتلا اذهدرو



 5 ا حلا
 ماعنالاقو: لعفلا عم ةعاطتسالانانم ةندلا لها بهذهوه اك لمفلاعم ققحمن ىتلا |

 'هدابع لعفهتلا لم رسش:نا اذهب تسنالاو ظلاوهو ةعاطلا قلخ وه نيمرخلا
 ا ءاتاك ناو ل “املا ىف نيرا ؛ماما "رك امي بيرق اذه: ةاتضربؤو:هبحن ان اكقفاوم
 ةفاضالاب للعم أشنال فدصوتلاب :لاعم ءاشنا دا اذه نا ظلاو ارهاظ ن.راغتم

 انههؤاي زانتخا نوكي نا ثحن هبلع دو :لك ىلق ناذ هنلا ةراشالا قيساك
 ةيئاذلا ةفصلانم وهو نيوكتلا ةفص ىلا محار هنال ىرابتخاب سيل ماغنالا

 دصتلاباة وسم ناك اعاةرو رضةثداح «تناكلالاز.ان دنع با الاب ىلاعت هتعةرداصلا

 نّوكينازوجاناقهيلعادوهةلعج مصي ىيكف هلخع ىف نيبام ىلعاثداخ ناكرابتخالاو
 نكم وةثداحلاة رانتغالا تافصلانمهدنع نب وكتلا نال ىرعشالا بهذم ىلع انيسانه

 نكت ناو ةيتاذلا تافصلاو ىمكحلاو قيقحلانم ىرايتخالا ميمعتن بانا

 مدعو اهيف تاذلا لالقتسال ىئزايتخالا مكح ىف اهنكل ةيقيقح ةيرايتخا
 اه ةيراتخالا لامفالا:ضعب . ناش وهاك ج راخ ايلا اهيف هجابتحا

 ردصم ىنممىلعال راتخلا نم ردضم ىنعم ىلع ئرايتخالا لمح هنع باجيدقو
 هنوك ماسواوهيلع ادو# اهنوك حديف ةيرايتخا تافصلا نؤكتو حو رابتخالاب
 اتاذ اقبس رايتخالا قيس نوكي:.نا زوال 'نكل رانتخالاب ردصام. ىنمع
 ةفطاع ,واولا نا ظلا ( هلئنو ١) لاكشاالف :ىئدمآلا بهذم وهاك انامزال

 الاخ نوكتف ةيلاح نوكت نا زوو هآ هتلادمح ةلج ىلع ةفوطسم ةلخا هذهو
 ةيد4سا ةلجلا نيب ةضرتعم ةيضارتعا نوكتنا. :لمتحو دم ريمض نم

 هبدحدع رعشا ىذلا نا هسفن نع بجعلا مفر ةللا .هذه ةدئافف ةيئالصلاو
 هنوكو نيممءارلا ءامكمللا ةودق نيريخأتلا لضفا ةمالع اماما اش هنوكمرم
 هوحنوا لاملا ءاعدتسا:لاؤسلاو قباسلا همالك هب رعشااعدتلا رفغتسا هي*اك اقفوم

 لاؤسلا ناك اذاف اهوحنو ةفرعملا ءاعدنساوا اهريغو ءاضرلاو نانجلا نم

 وحن .نءب ةراثو هسفن ةراث ىناثلالؤءفملا ىلا ىدعتن اهوحنو. ةفرعملاءاعدتسال

 ةراث هسقنب ىدعتب هوحلو للملا ءاعدتسال ناك اذاف #4 حورلا نع كنولئسيو

 ناك نا لاؤساانا لصاحلاو هلضفند هللا اوأساو ف و ةران نع ىدعتنو

 نءب نوكي دقو هسفنب ىناثلا ىلا ايدعتم نوكي دقف ةهبشلا عفدو فاشكتنالل

 وحن هسفنب هيلا ايدمتهنوكيدقف هنع لؤسملانه مركلاو ءاطملا لينل ناكذاو |
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 | وهلا زيزو ىلق وه انهن لا ؤتل انآ ونع نوكيدقو * نهوقلتس اذاو ف ْ

 ءاعدو !لأوش:وهف ىلعالا نم ىندالا :بلط, نا سالاو شايقلالاو.لاؤلا نيب
 ودم عا خف دال نذل لعالا | بلطو سا_.ة!1: قوافل: ملم ىوافلا] بلف

 ع اكريغلا مم ملكتملاو لعفلا ةغيص راثباو هي ةوكزلا اوثآو ةالصلا وهقا 3

 طملا ىلا.ةلصوملا ةلالدلا ةرعاشالا دنع ةيادهلا 4 هشرط ةياده) هللادع ىف

 ةءارا قعلي ملا ىلا لصوام ىلع ةاالدلا ا دادعملا داعو لعفلاب لاصيإالا ىلإ

 لوالا .ىطغاف ناببلا سكع مهضعبوال ما.لءفلاب لصو ءاوس بولظملا قيرط

 دوك اماو 4# ىلاعت هلوش لوالا ضقنو'لوالا راتخلاو لوالل ىناثلاو ىتاثثل

 هلال هل لماش ريغ لوالا فيرعتلا نافذ 4# ىدهلا ىلع ىبمعلا اويمعساو مهانيدهف

 بيحاو اعماح لوالا فكنرعغتلا 7 الف 1 اورحمساو ةشرش ةءرالا ىعع

 لبا ف !لاصيالل, تيس ةئارآلل نال تسلا ةداراو كسقملا نكد: لحبق من
 هجورخ مثال اناب اضيا بيجاو هجورخ رضي الف ةيقيقملا ةيادهلا فرعااو
 اودتراو ه را قالا ىلا مه انلصواف دوم اماو دوصقملا نال فيرعتلانم

 اظفا ىناثلا لوعفملا ىلا ةيدتعملا ةيادهلا ناب قاشكلا ةيشاحىف دعسلا باحاو

 هلوقك ةصاخ هللاىلا دنس, اذإف طملا ىلا ةلصوملا ةلالدلا ىنعع هسفمب اريدقت وا

 ىلابوا ماللاب ناكءاوس رملا فرح ةيدتعملا ةيادهلا ناو #4 انلبس مهني دهنل #9 ىلاعت

 ىلاعت هلوقك مالسلاهيلع ىبالا ىلا ةراث دنسف طملاىلا لصوبام ىلع ةلالدلا ىنمع

 نآ رقلا اذهنا #8 ىلاعتهلوقك نآ رقلاىلاةرانو “6 ميقتسم طا رص ىلا ىدهنل كنا 3#

 ىناثلا لوءفملا ىلا ىدعتملا لبق نم ب الاءذه نوكت ناز وكف 6 موقا ىهىتال ىدهيي

 هرخآ ىلا اويساذ قلل وا قملا ىلا مهاندهف دومتاماو ريدقتلاو رلا فرح

 ةيادهلا ناف ه# تيبحانع ىدمتال كنا #4 ىلاعت هلوق ىناثلا ضقنو ضقنالف

 ةءارالا ىنمعال مالسلا هيلع لوسرلا نع ىلا هنال لاصيالا ىنمع ةيآلا هذهىف

 هنأ عم ىلاثلا فيرعتلا نع ج رف قاحلا عيج ىلا قيرطلا ”ىرعو داه هنال

 لع بيسللا ةداراو بيسلا ركذ لسق نم هنأت اضيا تمحاؤ فردملا دارفا نه

 نا نككو هحورُخ رضي الف ةيقيقحلا ةيادهلا فرعملاو ةقاسلا ةيآلا سكع
 قيرطلاةءارا ناحريدقتلاو ةءارالا ىنعع نوكتنا زو ةيادهلا ناب هنع باي ||

 اهنع لب ةقيقح كنع ةرداص ربع اهنكل ارهاظ كنع تردص ناو ةها لكل ظ

 ديب ا(نتكاو
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 مالكىفدوصةملاواضياضقن الف ه6 ىرهللانكل و تمهرذا تيمرامو ف ىلاعت هلوقك
 لك ىف دوجوم ىناشلا ىنعملا نال ىرعشالا بهدمل اقفاوم لوالا ىنعملا صملا

 ةغالاف ناف دارتم ةيادهلاو ىدهلا نا ٍلعاو لاؤسلا ىلا ةجاحالف سانلا

 هسفنب هاطعاو هللاءالوت اع صوصخم ىدهلا ناب امهنيب قرف عربشلا نكل
 ءادتهالا اماو قلطم صوصخ وموع امهئدبف معا ةيادهلاو ناسنالا ىلاوهام نود

 ةيودلدلا رومالاىف اما رابتخالا قيرط ىلع ناسنالا ارحم اع صوصخت

 هنادرفمىفف بغارلا هلصفام ىلع امهيلكل اعواطم نوكف هلبقفف ةيورخالا وا

 قرط همجو برض, ىا لجرالاب قرطي ىذلا لببسلا وه قيرطلاو
 هتفاضاو ه6 قئارط عبس كقوفانقلخ دقلو 8 وحن ةقيرط عمجف قئارطلا اماو

 ةحودملا لاصحلاو ةدومحملا لاعفالا هش ةراعتسا هنا ىلع ةنررق ىلاعت هريمض ىلا

 لمعتسا مث لاصيرالا ىف طملا ىلا ةلدوملا ليدسلاب ىلاعت هللا ءاضر ىلا ةلصوملا

 قيرطلا نا لعاو اذه ةحرصم ةراعتسا لوالاىف ىناثل عوضوملا قيرطلا ظفل

 دمحم ىلعفطع ( ىلصنو ) رثكا اركذم هلامعتسا نكل ثني دقورك ذب دق
 ىداذاةالص ىلصي, ىلصنم ريغلا عم مأكتم عراضم لعف وهو مهفاف هلئسن ىلعال

 ةالص ىلصي ىلص لاقي سوماقلا ىفو ةروبع«#م اهنكل ةيلصتلا هردصم سائقو

 وهو ةبلعث رعشىف ةلمعتسم ةياصتلا لبق ةفللا بتك كايف اذكةيلصتال
 هرك ذاضياو اعرضت ىا * الاهتباو ةيلصتتنمداو *نابقلا فْعو نائفلا تكرت

 كاقب نا نكعو ندنا رد وردو ندرك ز ام ةيلصتلا لاقف هرداص»ىف ىتزوزلا

 ىهو ةيسايقلا نود ةيعاملا رداصملاب مهتبانع نال ةغالا لها رثكأ هكرت اع

 ةياصتلا نال ماهيالا عفدل مهكرت نوكي نا زوجي اضياو ةيسايقلا رداصملا نم
 تبذع ىا رانلاب تيلص ردصم نوكت كلذك اءد ىنمع ىلص ردصم نوكت اك

 رافغتسالاو ءاعدلاو ةجرلا نيب كرتشم ةالصلا ظفل نأ لعاف اده تفىع اذا اه ظ

 ايونعم اكارتشا اهنيب ةكرتشم اهنا اندنع راتخلاو ىبفاشلا دنع اظفل اكارتشا

 تادانسالا بسحب ةددعتم اهدارفاو ةفوطعلا وهو دحاو اهانءم نا ىنمع

 عصالاو ةهو ركم ةالصلا ىلع رصقلانا لاق هناف ىوونلا ماماللادرمالسلا كرتو

 لدي ىلعي ةالصلا لامعتسا نا تلق نا بحسم ملا نكل ءوركك سيل هنا

 ةالصلا نود ءاعدلا ظفلب صوصخم اذه ثلق هيلع ءاعدلا رعشف ةرسغملا لع

 ( مهنذ )
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 ءافاطا نهزو لوالا ردصلاق نكي مل ةيسلا دعب ةذالصلا 01 نا ٍلعاو مهفاذ

 لئاسرلاو قيساوملاو تاكملاق اهدعب اهركذ ثدحا اعاو ن.د_ثرلا

 ظ
 ٠ 5 / 1 4 ا
 ١ مالسلاةيلع هلوق نم ىور امو ديشرلا نوراه ليقو سايعنب هتلادبع نب |

 ا ىلع 31 5- نب هللا دنع حافسلا لمقف هشك نم لواىف فاتخاو اضيا هل مخ نم

 | «باتكلا كلذىفابوتكم ىمعسا مادامهلرفغتست ةككالملا لزتل باتكف لص ند
| 
 أ
 ١ كيطللاو ىناربطلا لاقو مح ريغدلا ريثك نبالاقو هتاعوضومىف.ىزوجلا هدروا ظ /

 لديالف وص سولو فيعط كماسسإ بيعرتلا بحاصو ىرعتسملاو مشلاوباو ْ

 القان هحرشىف تاهشلا هدرو ءافشلا ىف حر ضاع ىضاق لوق اذه طملاىلع أ

 نةفرط هلماع ىلا بتك هنع هللاىوضخر قيدصلا ركبأبا نا دنسب ىدقاولانع '

 مالدلاديلع هتلالوسر ةفيلخ ركب ىبا نء ميحرلانجرلاهتلامسب هتروصام رجاه ظ

 وه الاهلاال ىذلا هللادجا ىتاف متربص اع مكلع مالس رجاه نب ةفرط ىلا ظ

 ةعدق ةنس هنا ىلع لد اذهو هادعباما مالسلا هيلعد# ىلع ىلصيذا هلئسنو |

 هللا ىلص انبدنل صخمت ءوه( دم ىلعإل رات اوهو لوالا ردصلاف ةدوحوم

 كج لوعذم مسا ْند لوقنم حدملاب هراعشا ثرءدح نم بقللا ىعم هيف سو هيلع ظ

 الافن ماهل الاب هندالو عباسيف هنأ توم تاطملادبع هدح هي هاع# هدي دشتلاب ا

 ققح دقو ضرالاو ءامسلاف دم< نا توجحر لاق كءوقو كابا ءاعسان م

 000 ممامامامااااسماااسااو ساس ب يسسسو سس نسم سس تسمع فس تاس هس هدد در وس سم سر حس هس هه ع مسبب جسر بام حسوب

 ليقو دج نه لو.فم مسا هنأ ىلع لدب اده :ىلاعت هلع قبس ال ءؤاعر ظ

 كلذكر وهلا وهاك لوعذم مسا نوكت اك ةفيصلا هذه نال ردصملانم لوقنم

 ل سلعوه مهضعب لاقو 6 قزم لك مهانقنحو## ىلاءاهاوةىفاك | ردصم نوكت
 ةلوقنه اهلك لاق .هناف هءوبيسل اذالح ةلح ع اهلك مالعالاناب جاحزلا حرسصل ١
 لوقو ل مال فاو لوقن» ويف لشاب كلغ لدن الل دل تال
 لوق 'نا لاقبامو لاحترال ىلع للدالف لقتلا ىلع ليلد قباسلا باطملادبع |

 ىلعلدسال هنالرظن هيففلاجنرالا ىلع لد دمحم اذهو لوم شرءلاوذف ناسح

 ىلع لاقب نا ىلوالا لب ميظعتلا ىنانب للا مساب حيرصتلا ليقف لح سع هنا

 اهادع اهف اماو باطحلا ةروصىفوه اهنا ميظعتا هتافانم انلق كلذريغو انلوسر
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 ع لعودخ قلع لص ءهللا واوقاواوممعف لغ متيلصاذا #9 مالسلاهيلعلاةاكالف
 شمت ع مسالاذه ناىلع مالسلاهيلعلوسرلا سال الاثتما دي ىلغ اذكهلاق اذإو

 هنافسإ ناس ىلع مسالا اذه حد لق نافالصا ةافانم الف مالسل ادملع هللا ل وسرل

 ىمعسال هنالو ةيدماخلاىف ةغاابملادبغ هنال لضفا دحا مساليق هنأ عم 0

 هندالو لبق در سف دع مسا اماو مالسلاهيلعىبنلا 0 لبق دحا دجأ مساب

 ازيشيمو 9 ىلاعتهتلا لاق ثيح معىسعئنع لا دقو الحر ريشع ةسجب

 ىنالاناداشرالا حرش ىف ىرامملا ركذ اناق #4 دجا همسا ىدعب نم ىأي لوسرب

 وهودجم اهلضفاو اهربشا نوعستو ةعس'ىل و ةثاكالث ل بقو ءامما فلا مالسا|هبلع

 اماودنه لضفا نوكف ةيدماشلاىف ةغاابملا مزلتست :ىهو ةندومحلاف ةغلابملا ديشن

 ئدعب نم 94 ىلاعت هلوق اماو ماللاهيلع همساب كربتلاو لأفتالف هتدالو لبق ةيعست

 ىلاعت هلوقو 7 هعم نذلاو هللال وسرد #3 ىلاعت هلوق هضراعيف 7 دوحا هعدأ

 ه6 دخابا دج ناك امؤلق ىلاعتهلوقو 4 لسرلاهإ,ق نهتاخدق ل وسرالا دحام الا دما موو#

 مهنال ةعيشلا ىلع ادر نوكلل هترتع ىلعو لو نا ىلوالا 6 هاتعو 7

 لصف نموهو اثيدح كلذيف نواقنبو هلآ نيبو دمع نيب ىلع لوخد نورك

 نولوقبو امهنيب ىلع ىنولخدب ةنسلا لهاو ىتعافش ىلا مل ىلعب ىلآ نيبو ىنبي
 عضو نم ًاشن اهنا ءابتشالاف هتحعح سولو تاقثلانم للقنبملهنال ثيدبلاةحص منال

 ىلآ نيبو ىنيب قرف نم نا ثيدحلانم دصقملاو ىلعلا مسالا ماقم رجلا فرح

 وهام امهنع الوراق وترد سل كيا ىلع هعج رو هنعهللاىضر ىلعب
 مهلال مهلع نوكف ةعيشلامذ هنم دصقملا نوكشف: ىتعافش لل ةعيشلا بهدم

 دالوالا دالوانم لحرلا عرف ىلع ةغالاىف قاطي ءاتلانوكسو نيعلارسكب ةرتعلاو

 حاملا ىف لاقو ىرتخالا بحاص هنيام ىلع هلصا ىلع قاطي دقو متلادال واو

 عابتالاو ءابرقالا انهه دصقملا) ةريشعلاك نوندالا هطهرو هلسن لحرلا ةرتع

 الثتمم نوكل ىلوا ناكل هلا ىلعو لاقولو قلطملا ةداراو ديقملا ٌركذ ليبقنم

 امي نيبو نيعجا نيب قرفلاو ىونمم ديكأت ( نيمجا ) ىنممو اظفل ثيدعبل
 روعسف وه ىلاعت هل وةك لاخلا ىلع هبصن محصيالو اديكأت الا لمعتسيال نيعجانا

 ثيح نه هيدكؤيو لاما ىلع بصنيدق هناف امج اماو 4 نوعجا مهلك ةكئالملا



 | هاوقث ران مهتج ايدو ميطخ نيك نا تشي رن صا
 ىذمرتلا هاور ءامدجلا ديلاك ىهف دهشت اهف سيل ةيطخ- لك#» مالسلا هيلع

 ةيطخلاو ةحاسدلا رثك اىف دهشتلا كرث ىفو قهببلاو ىوونلا هحمضو هنسحو

 حاكتلا ةيطخ ىلع ثيدحلا لمح مهضعب باحاو ثيدحلا اذهب لمعلا كرت

 حاكتلا باتكىف هدورو ليلدب ةلاسرلاو باتكلا ةبطخ ىلعال ةمجلا ةبطخوا |

 لوزتاا| بيسودمومم ىلع ىرجي ماعلاو ماع ثيدحلا ظفل ناب :باوجلا اذه درو |
 مهضعب هبباحا اماو امم صيسقختلا نوكيالف اندنع اهصخع نوكيال دورولاو

 ةبطخ لك ىنعا ىرخا ةياورىف ةينثثاا دورون دودرم دحللا دهمةلاب دصقملا نإب
 قالطا نا عم دجلا نود ةداهشلا ةأكىف ة<رص ةينثتلاوا ءا ناتدامش اهيف سيل

 دهشنلا لم باحا مهضعبو ةنيرق ريغ نم ظاا فالخ دخلا ىلع ةداهشلا

 باحاو ربدتف رظن هيفو ارضن ةباتكلا كرت نوكيالف طا نود ناسالا ىلع

 مسولو هانياك هقعض مال انايدرو هبلمعإلال فيعض ثيدخلا كلذ ناب مهذعب
 * نيركاشلانم نكو كتيتاام دغش 88 ل.ملا بابىف ىنكت ةفعضلا ثيداحالاف
 نومت*+ فطع ىا ةصقلا ىلع ةصقلا فطع لسقنم ةفطاع واولا 6 دسبو )

 رضيالف كربلا ضرغل قبسام نوم#» ىلع فينصالا بيد ضرخا قبسام
 مدمل ةدياز لقو ةنفاننتسا واولا لبقو ةمئاشنالاو ةيرابخالاب فالتخالا

 ظ عوقو هبرعشيام ىلع اما ةلك نع ضوع ليقو فانيتسالاو فطملا روهظ
 رومالا ريكذن ظفالا اًذهرك ذ نم دصقملاو قايساك متنا ضعبىف واولا مقوماما

 هنا لبق اذهاو قحاللاو قباسلا نيب ةبسانلا عادباو عورسشلا نيح ةكربتملا

 ناباا بتك ىف لصفام ىلع ضاحمنانم بيرق باضتقا هناليقو باطخ لصف

 مالسلا هلع دواد اهلوا لاوقا ةسجل ىلع ظفللا اذه لئاق لوا ىف فثتخاو

 هلا اهيلاثو ه5 باطلا لصفو ةمكحلا ءاني“آو # ىلامت هلو دصقملا وهو

 ظ نب برعي هنا اهعبارو ىول نب بعك هنا اهثاانثو برعلا ءاوهف نم ةداعس نب سق
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 1 ع ام همم بحسم ا م سجس عع حس هس و هس همس عجم سم يسم بع ستساهم حسم بمص نسل هل ب 0 0

 مالسلا هلع ىلا نديد ناك 3 * للقاذك لئاو نب ناب“ هنأ اههصاخو ناطعت

 غاش 2 ناكمفرظ لصالاىفدمب و ةعدق ةنسناكف هلشاصو هبتاكمىف باكيذا

 لمأتلاب ههحو فرعي رظن هفو لبق هف ةف ع ةقيقح راصف نامزلا فرط

 ةيمدع ءاح لاشابلاغ د رخأتاف لمعت ديب نأ هنادرفمىف بعارلالاقو
 هس يس سسسيسيو سسيسس_سسيسسد سوسو وزسسروسيس دسم دم دوووم سس
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 : 1 اا و 500
 00 الا رجلا ىف لمتسدقو ار امو اينارم هلع نك اذاو ري
 ىنامز وحن ىنامزلا .مدقتاورخ أتلا امهيف بلاغلا لامعتسا نكل نيهجولا ىف لبق
 ناهفصا نه جراخلا لود اك ناكملاىف لمس دقو كللادع نامز دعب روصنملا

 فرصلادعب ومت'او< ىعانصلا بيترتلا ف نالمعتس د قودادفب دعب ةفوكلا ةكموملا

 امهنا هنم زعف ىهتنا كلاادبعدمب 0 و ةازملا فرخ أتاىف نالمعتسدقو

 لومعم اما وهف هايشالا حرش ىف ىو أ هب حرصا ناكملاو نامزلا ىف نالرعشس

 دعب ”ىث ند نكي امه* مالكلا ريدقن نال ردقملا ءازملاوا ردقملا طرشلل

 مات لمف.نكيو ةلاسر هذه لوقاف ةلواصلاو ةلدٍّاو ةلمسلانم غارفلا نمز

 نكبب قاعتف دعبو *ىشدجوب اسمهم ىا نكي لعاف ”ىثو ةدئاز ”*ىثنهىفنمو

 نوكيف ءافلا تحت ردقملا لوقاب قاعتمدعب لبقو طرسثلا3 نم نوكيف قرقحتلا ىلع
 زوحنال اذو هيبق امث ءافلا زيحىفام لعح مزاي هنابديلع ضرتعاو ءازملا ةمتنم

 دعبام. لع زوجمف هفاماماو فرظلا ادعات صوص زاوجلا مدع ناب بيجاو

 دعب ليقو هريغ.ىف عستبالام هيف مستيف تفعنضض لومعم ىرظلا نال هلبت اهف
 كلذ يف هيلع ةدهعلاو هلعفو طرشلا ىممل ةنمهملا مانع ةدئانلا واولاب قلعتم

 مدقملا قدص هاوس ىلاتلا قدصب هنن مكحام ىهو ةماع ةيقافتا ةيضقلا هذهف

 (ءذهف ) كدنصتلا دكأتو فيلألا قيق# ةيضقلا هذه نم دصقملاو الوا
 ّمنلا ضعب ىفامىلع اهدوحو ريدقت ىلع ةروك دملااما باوح ىلع لخاد ءافلا

 ليصفتلاو دككوالاو طرشلا ىنعم اهيفف ةطسبلاف ةكرم اماو ةطسب امأ ى

 ىنعم ناف دكوتلا اماو ىناثلل لوالا ةسسو اهباو>ىف ءافلا موزللف ل

 ليلدلاب تبث تبثماك نوكيف بهاذ ديزف ”ىش نه نكي امهم بهاذف ديزاما كلوق

 اهراركت بحو مف هلاح بلاغف ليصفتلا اماوام ”ىش نع ايندلا ولخمال هنال
 ةعطقاملا مانم ةيكرم اهناف #4 نوامعت متنك اذاما 2 ىلاعت هاوقىف ىتلاك ةيكرملاو

 دجوت نأ نكيو ليصفت ريغنم دك أنلا دّرحمل هذه اماو ةساهفتسالا امآو'

 ةردقملا اما نا امهني قرفااو ةموهوملاوةردقملاوا قباس ىنهذ لمحل ليصفتلا
 مالكلاف فود سيلف ةموهوملااماو ماقألاىفةدوصقملا مالكلا ملنن ىف ةفوذحم

 مقاولا ىف لاق هنأ عم ءافلاب ىنافاما لاق هنا ملكتملا عز لب ماقملا ىف دصقمالو

 ةفاضاال هوت عطقل ىنا لب باوجب سيل ءافلاو امانع:ضوع نال واوا باوجوا
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 اذه اهضعب قام ىلع مدنا ىف اما مدع ريدقت ىلع 0 تاهيحوتلا هذهو 1

 قلل دع
 ىباوا هدعب امىلا 4 بغراف كير ىلاو# ىلاعت هلوق ىفاك طرمثلاب فرظلل اهيبشت

 و رعشلا ةرورمغا اعدحا اما نيعضوملا ىناما باوحىف ءاغلا ردشدقو

 ئذلااماو) و« ردقملالوقلا ىلعءافلا لخداعف امهيناثو * مكيد] لاتقال لاتقلا اما |
 ةمقاولا هذه ةظفاو مترفكأ مهل لاقيف ىا © مترفكا مههوجو تدوسا

 ىلاوا ةصوصخملا ىتاعملا ىلع ةلادلا ظافلالا ىلا ةراشأ اما بمكلا لئاواىف
 تالولدم اهنوك ثيحنه ىناعملا ىلاواةطساولاب ىناعملا كل: ىلع ةلادلا شوقنلا

 كتب قيدصتلا ىلاوا ةصوصخملا لثسملا ىلاوا شوقتلارا ظاسفلالا كلذ |

 ةيراضحمسالا ةكلملا ىلوا رخآ ضعب دنع اقلطموا ضعب دنع لءلد نع لئاسملا

 ىلاوا ضعب .دنع ةيطابنتسالاوا روهلعا دنع تاشدصتلا كلت رركت نم ةلصاخلا

 روهشملا لوقلاىلع تاهوضوملاو ةيقدصتلاو ةيروصتلا ىداملاو لئاسملا عوج
 نوكينااما حود.لع قداصو ةريخ الاةمب رالا نمدحاو لكل .ىلهاش ىلك موهفم ىلاوا

 ةسه. ةدرفملا تالاّتحالا تراصف. هيازاب ماا عضول ةل آوا هلاعوضوم ىلكلا كلذ

 ىنالثلاو ىناثلا ند ةكرم تالا_ةحالا هذه تريتعا اذاوردع ةّتَس لب سفع

 تالاقحالا هذه تربتعا اذاو ةريثك تالاتحا. لصحم رشغ هت ىلا :ىعابرلاو

 ةظفل ىف ةريتمملا تالامحالا ىلع تبرضف هذه ظفل لعتلومللا ةلاسرلا ,ظفلىف

 راتخلا نكل نيقبلا كنتأي ىح بستحاوركقتت ىدحم نانم رثك ا لص## هذه

 نا نم هلحم ىف ررقتامىلع شوقنلاوا ظافلالانع ةزابع اهئاز>او ةلاسرلانا

 مواعلا ىباسا فالخم شوقتنلاوا ظافلالا نع ةرابع اهنا بتكلا ىاساىف راتكملا

 شوقنلاوا ظاسفلالا .اضيا انهه هذمفىف هيلا راشملا مف لئاسملا اهيف راتخحلا ناف
 ارياغتناوجراملاىف عوضوملا عم ده“ لومحملاو هذهىلع ةاو#. ةلاسرلانال

 ىلا ةزاشا هذهنا راتغملا) تمدق اذا اماو ةحامسدلا ترخا اذا اذه“ نهذلاف

 | تمدق ءاودس اهيلا ةراشا هذه نا نم ليقامو نهذلا ىف ةرضحملاىناعملا

 | باتكلاو ةلاسرلا و لومهملا نكيملاذا اهف وهف راتخملا ىلع ترخاوا ةجاربدلا

 | مسازا ليقذاف راتخلا لوقلا ىلع شوقنلاوا ظافلالا نع ةرابع امهنال امهبشيامو
 ظ ةرضحمسللا ىتاعملاو رصلاب سوسحملاو جراخلاىف دوجوملل ةعوضوم ةراشالا

 جراما 5 ةدو>حومتناك ناو ظافاالاو ةسوجم نوكت فيكف ةدوحنوع سيل

 0 ب جوج



 2 طلق سلا

 نكل رصبلاب ةيوسمتناكناو ىنزحلا شوقةتلاورسعبلاب ةسوسعت تسيل اهنكل

 هذهب اهيلا راشي فيكف ظوهو لكلا شوقنلا ىلا لب اهيلا تسيل ةراشالا
 ظافلالاوا ةرضهتملا ىنامملا هيش ةحرصم ةراعتسا انهه هذه ةظفل نا انلق

 | روهظلا ىفرصبلاب ةسوسحللا رودالاب ةيلكلا شوقنلاوا رصبلاب ةسوسحما ريغلا
 ريغلا رومالا هذه ىف ةسوسحملا روفالا ةعوضوملا هذهظفل لمعتساو حوضولاو

 ةواكز لع .هسنتلا اما زاحلا هذه ىف ةتكنلاو ةدسا ةحرصم ةزاعتسا«ةسوممملا

 ةسنتلااماو هنواكرل تارعصملا لثم رسعلاب ةس وسلا ربثلا رومالا م هنأ أك باطلا

 ساسحالاب الاءاشالا نمائيش كردال ةبتسم ىلا ةوابغلا ىف غلب ' نأكةواغ ىلع

 ةسوسحم تراص اهنأك ثرح تادكلاو ىناملاناقتا ىلع هسنتااماو راصبالاو
 ةقيقح تناك ةمزإلا شوقنلا ىلا هذهب ةراشالا تناكاذا ممن رصبللاب ةرصبمو

 نود ةحودنتصملا :نمهرداصلا شوقنلا نوكينا مزاي هنال ةععت تسلاهنكل

 (ةلاسر) ظدنالطبو طبوهو مسالا هذهب ىمسم اهادعام نوكيأل ناو اهادعام
 راتخملا نكلامهئاز>!تاتكلاو ةلاسرلا ىف ةيراج :ةروكذملا تالاقحالا نارصدق

 هو كلذك شوقنلاوا ةصوصخلا ىنامملا ىلع ةلالدلا ظافلا نع ناترابع امهنا

 مالكلانع ةرابع حالطصالا ىفو ريغاا ىلا لسرا ىذلا مالكلا نع ةرابع ةغالاىف

 ىحالطصالاىنءملاوه انههدصقملاو راصتخالا لبس ىلع ةيلغلادعاوقلا ىلع لّثملا
 ماقملا اذهب اقلعتمامبناس سيلف ةوبناا نيبو اهني قرفلاو ةيعرمشلا ةلاسرلااماو

 باتكلا نا باتكلاو ةلاسرلان يب قرفلاو ىلاعتهتلاءاشنا بسانم ماقمىف نيبنسو
 ىلع ناك ءاوس ةيماعاا دعاوفلا ىلع لّثمملا مالحااوه هنال ةلاسرلا ند اقلطم معا

 هذيلوطقفزادمخالا لبس ىلع نوكياهلاقشاذ ةلاسرلااماو الوا راصتخالا لبس

 ةفصم رة:-م فرظ رورخملا مهراجلا ( قاطنملاف ) باتك لقب ملو ةلاسر لاق
 ةفرعم ناكاذاو ةفد نوكي ةركآ هلام ناكاذا روزحملاو راجلا نال ةلاسرال

 هذهب نوكياك قاطاملا ناس نال ناببلا ريدقتب ةيزاحم ةفرظلا هذهو الاح نوكي

 هذهنع» عا قطنملا . اس وكف ةيسمثلاك لئاسرلا نه اهرينب نوكي كلذك ةلاسرلا

 فراظلال وع اهلي ,:.للا هتطاحاو ةلاسرلا هذهب قطنملا ناس لوءش هدشف ةلاسرلا |

 قلك زئعتسا مث ةبادا ةراعتسا همسشتاا اذهفدل ةسحلا هنطاحاو فوراظملل ققحلا |

 ا ةلاسرلاذهل قاعناا ناس لوم“ ىف ةيسحلا ةطاحالاو قيقحلا فرلل ةعوضوملاىف



 فقل سا
 *ىعلا ةيفرظ مزليالف اهرئاظنىف ققح اذك ة عن ةراعتسالا هذهف اهل ةطاحاو '

 ةأسماثب نع ىفاك ةيلحالا ماللا .ىنممىف نوكي نا زوو ربدتف ؛هثبابملالو هسسقنل

 قطنملا .هظفل» قطنملا ناس -ةقوسمو ةدورسم ,ةلاسز .هدهف .ىعملا نوكف ةرهئف

 ناكف :لدع لحجر ليبقنم ةفلاملل نفلا اذهىلع هقالطا نوكف ئه ردصماما
 ناكم مسا :اماو قطنملا نيع هنأك قطنملاىف هتيببسو هتيلخدم لامكل نفلا اذه
 ىفرط الى ىوقتن نفلا اذرم هنال ىنطابلاو ىرهاظلانم غا ناكم نفلا اذهناك

 فرصلاووهتلاك مولءلا ىماسا رئاسو قطنملاو نامز مسا نوكينا زوحالو قطنملا
 تاقدصتاوا ةللدملاا ضءللادبقناوالوا ةللدم تناك ءاوس لئاسلل ةعوطومامأ

 ىلكلا موهفللوا راتخملا ىلع تاقدصتلا كالت رركت نم ةلصاملا ةكلالوا اب
 طنملاىف هلوقو قيس اهف ةنيملا تالاقحالا نم كلذ ريغوا ةثالثلا هذهل لماشلا
 قطنملا ىف رعلا ظفال لخدمال وقطنملا وهلا اذه لعزاىلا ةر راشا قطنملا لغفف نود

 ةليل لع ىلاعت هلوقىف اك مسالا ىلا ىهعسملا ةفاضا لبق نم قطنملا ىلا ةفاضا لب || '
 نوكي نا زوحيو ٌةلاسرلا ةفص ةلخا ءذه نا ظلا © ابف اندروا )46 ردقلا ظ
 اييف:درؤملاامو ةلاسرلا:, هذه نم ..ضرغلا امد:لق: ا باوح اهنأككليناسا ايفانيتسا |
 ىلع هيبنتللاماو ةينانالا عفدل اما ةمظعلا نونب هسفن نع صملا ريغتو اهب باحاف |

 ليق"فينصتلا ناكنا هنا ٍلعاو ةناعالا ىلا جات لياحما فياأللا ذهنا

 . ةلصا ةحرصم ةرافتسأ هيفف 0 ناك ناو ةقيقح ىلع قاب ىخاملاف ةجابسدلا

 ةبيشتاا اذهف -عوقولا ققحمىف ىضاملا ىفداريالاب لبقسملاىف داربالادبش ةيغمتو

 ةذوخ ال ادرونىف ىضاملاىف داربالا نم ةذوخأملا اندروا لمعتسا مث ةياصا ةرامتسا

 لثم زاجملا اذه ةتكتو ةيعبت ةراعتسا لامتسالا اًذهف ليقتسملاىف داربالا نم

 ةروصنع زارتحالا نود هعوقوىف صرحلا راهظاو لافتلا نم هللا بنبط ىف سعام

 لئاسملانع ةرايعام ةلكنا ظلا ( اهراضعسا بام ) انهه ىرجال هنافسعالا
 لاود ىنا فاضم ريدقتب اما ةحاسملاىلع ةيئيه ةيفرظلاف حو ةقطنملا دعاوقلاو

 فرظ. ىهو لئافلالل ىفرظ ةلاسرلاف ىنافملا بلاوق لافلا نالاماو هآ بخ ام '

 ىلا ةرايشا هآ تحي هلوقو ةطساولاب تالوادملاو ىنانلل فرظ ةلاسرلاف ىنامأل .
 ىناسحتسا ماو ايغرشش ابجاو نوكيف ىعرش اما بوجولا نكل بجاو قطنملاا |

 اهنيصيح بأمس ىف. ك كغالذا رفك هب هرقل 1 سما ايهم نوكي



 لس طفش رس

 ناطلسل ىلع بحب لق ف اذلاو هنتعاضرف هنوكىف كشلااعاو ةيافك ضرف ا

 ىلع بهذ ناطاسلا بدني ملناو هيف ةولصلا رصقب لءىف قطنملاب ملادلا بصن
 ةءارق معن اعبج اومثا ملاعلا اذه لثمنع رفسلا ةده ىلخ اذاو بصنلا هيلاها

 لجو لع لكىف كرتشم اذه نكل مارح رخافتلاو ىهابتلا ليبس ىلع قطنملا
 ىلازغاامامالا لاق ام ةغلابملاىلعلم< نا الا دعبلالك ديعب ىلقعلا ىلع بوجولا
 شوقتلاو ةلالدلا ظافلالا اع دارب نا زوو هلع ةقثال قطنملاب هلةفرعمالنم

 ناهذالا سانيتسال ةدامااو ةفلالا ىلع ىنم ح بوجولا نكل ىتاءملا ىلع ةلادلا

 ريمضلاو لئافلا نود, ةدرجملا ىناعملا مهف باعصتسساو ظافلالا نع ىتاعملا هش

 ملا ضءبىفو ضء؛ىفو 3 فلا رثك |ىقام ىلع ىنملارابتعابام ىلا عجار اهراضمساىف

 ( مولعلا نه *يش ”يشىف 'ىدنتب نمل ) ام ظفل رابتعاب 0 هراضسا

 ىلع هيش' هيفو مومعلا ظافلانمنع ظفاو ريدن راضحم“اللال بعب قملتم .ماللا

 ضرف هنوكر يدقت ىلع مثالا طقس ثن :ؤملالعول لب ربنا هيفا بوحولانا

 ديفيف ماللاب ىلا مح مولعلاو ىلاعت هللاءاشنا *ىههس ”ىثلا ىندمو ةيافك

 ضرتعاو وهلاو فرصلا ىتح لع لك ىلع امدقم 3 نا مزايف قارغتسالا

 عورمشلا فقوتولفمولعلانم ٍلع قطنملانال هسفن ىلع 'ىثلا قوت مزلي هناب هيلع

 ع وهو قطنملا ىلع قطنملاف عودشلا فقوت مزاي قطنملا ىلع مولعلانم "ىشىف
 ىلامت هلوق ليبقنع ىلقعلا ءانثتبسالاب مولعلانم صصخم قطنملا ناب بحاو

 هلاثماىلعو هسفن' ىلع ؛ىثلا ليصفت مزايالثل هيرهش فاانم ريخ ردقلاةلل 0

 ني:رءةس لاش نامل راذه لعف تاقناناندر والعاف نم لاح ( هللاب انمتنسم ائيعتسم ) لفأت

 دحاولانع ةيانك مقاول ىف ةمظعلا ن ونناالارعن تاق محا ركحىف لاحلاىذ نال

 ىلع ةناعتسالل لدلعت ( دوجلاو ريا ضفم هنا ) 01 درفا اذلو قبقحلا

 هنآل ناعتسسدهتلا اذكه هريدقن ةيوطنءاربكوهلىرثص هذهف لوالا لكشلا قيرط

 ةضافالاوناعت_سم هللا ناعتسم وهذ اذك هناش ؟ىث لكو دوجلاو ريخلا ضرفم

 ىفف بءارلا تادرفم ىفاك كلذك هنالبس ناض.ةلاو بابصنالا قيرطب .ءاملا ةلاسا

 ةعفنملاو ةرثكلاىف بصنملا ءاملاب دوحلاو ريخغاهبش ةليخو ةشكم ةراغتسا مالعتا

 ريا ىنعا هنشملا ىلا ءاملاىنعا هيدبشملا ماليام دنسا مثةينكم ةرافتسسا اذهق

 ىلا لوكوم ةيانيضلاو ةينكللا ىف بهاذملا يساوي ةنلس ةرامتسا هذهف دوبطاو

 ع هلع
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 ديدشتلاب ريت فذحم ةهيشم ةفصدنا اهدحا هج وا ةثالث ىلع لئعتسي ريدناو مع

 فرح ءالاوربخا هلضاو لضفت لعفا اهنا اهيئاثو ديسو ديسو تنمو ثدك

 تفذسف ءاخلا ىلا ءايلا ةكرح تلقنف نكاس مح فرح هلبقامو ةكرحتم ةلع
 داريدقو ثيدحلا هءداريدق نكل ردصمدنا اهثلاثوريخ راصف نضالاىفاك ةزمهلا

 قلطملاو ذءةهو قاطمناءون ريخلاو اذهوه انههو دصقملاو ردصملاب لصانخلاهب

 ادودممدخاول ايؤغس نوكيام د.قملاو لدعلاو لقدلاك لكلادنع ابوغ نوكيام |[

 ناناذَهىا (ىجوغاسا) ءاطماا دوملاو قاطملا انهه دصقملاو لاملك رخالادنع
 ىجوغاسناةيقطناا تاحالطصالانمىا اهنموافاضملاو أدتملافذست ىجوغاسا |

 ىجوغاشافامهكجرا رتخاو امهكحرف اهنمىنعا نينا فود ادتف ىجوغاتساف
 فذدحو ىلوالاةزمهلا نيش نفق ىجحاو اذعاو ديا ف هدر ىابوت ظفل

 ىلا لقن“ مث درولوا"ضخملا الع لعجو بكر مث همن انا تنا انغانعمو ةيناثلا
 مسا ىجوغاسإانا هيلا لوقتملاو هنع لوقثملا نيب ةيسانلا هحوو سنا تايلكلا

 جرمسلل ةيش نوكي اذه ىلمف هلا همسا لقن مث بابلا اذه جرتتتسا كحل

 مكح نم سلا تايلكلا أرق نلت مسا ىجوقاسيانا لاقو هجرتتسم' مساب
 هنراق مشابو رقما ةيعست نوكحي اذه ىلعف اهيلا ذياتلا مسا لقن' مث

 ةيمن اذنه ىلمف انهيلا هنم لقن مث قاروا ةسه هلدروا مسا هنا ليقو
 ةرامتسسالا ليبق نم هحولا اذه نا رهاظلاو رخآ مساب نيهببشلا دحال
 منا قلطاف ددنعلاف قاروا ةسهن هلدرون سنا تايلكلا هبش ةحرصملا

 ناهجولا اماو مالا ىف ادا تيأر لببق ند اهدلع ىجوغاسا زؤه ىذلا ددولا

 بسلا ىلع بيستلا ميما قالطا لبق نم لدسرملا زاجل لبق نف نالؤالا
 اهايا يكملاجارضطسا دعب سما تالكلا بتك ىذلا بتاكل مسا هنا ليقو
 لوالا هحولانم مهفن لوقا روهشم ريغ اذهو بتاكلا مساب ب وتكمل ةيهست

 نفلا اذه:عضاو نا روهشملاو ىجوغاسياب ىمم كح نفلا اذه عضاو نا

 لاق هدو تالوقعملا باتكحت ريغ همدقت نمل دحوب مل هناو وط_سرا هعديمو

 ذثع ةعست قطنملا.باوبا نا ٍلعاو * قفوت لفأت ىئافكالا نيدلاس مث مجشلا 1
 مشناهزبلا مث سايقلا"مث اياضقلاث حراششلا لوقلا مث سيلا تايلكلا روهججلا |
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 قلطملا نم القتسم اياب ظافلالا ثحام |
 | ةدافتساو ةدافالا ناكاملا لب قطنملانم ةددح ىلع اياب تسيل ظافلالا ثحامم.نا
 ظ اذهنم ةمدقم اهثح ابمراص ظافلا ىلع ةفوقوم مهفتلاو ميهفتلاو رعتااو مبلعتلاو
 ' ىدعلا ءزيللا قطنملانم أزج اهنوك نم ضءبللا دصقم نوكينا نكك نكل نفلا
 روهذجا لوق ىلا عجرب مف ةالصلانم أزج حاتتفالا ةريبكت دمكسح قيقحلاال
 تاقيدصتلا فرطو تاوصتا فرط نيفرط قطنللنا اضيازعاو « امهنيب عازئالف

 ا ا اضر] .تاقيدبيجتلا كلذدكو: دضاقمو دايم ناةرط تارويبصتلو
 اا نالقلا/ وتلا اهيدساقعوي سلا تالككلا :تاروصإلا ىئدانف هساقمو
 دصقملاو ىلعالا باطااوهو سايقلا اهدساقمو اهماكحاو اياضقلا تاقدصتلا

 | لصفااو سنلا ناعم ىهاعا سلا تايلكلانا اضيا لعاو * نفلانم ىضقالا

 فقوت ضرعلابو مبالاب ةدوصقف اهظافلا اماو ماعلا ضرملاو ةصاخلاو عونلاو

 اهتلالد ىلع ةفوقوم ظئافلالانمىناءملامهفو ةداءااو فاالا ىف ظافلالا ىلع ىناعملا مهف
 / اهيلءافوقوم ظافلالا نوكف لظافلالا ىلع ةفوقوم سلا تانلكلاةفرعم نوكف اهيلع
 ثيحي.:هلادلاةفرعءواهيلع ةلادظافلالا ناك املواهيلعاهمدق اذلو سنا تانكلل
 لفللا ) لاقف. اهيله, ةلالدلا ثحيابم مدق ةلالدلا ةفرعم ىلع ةفوقوم لاد وه
 تالالدلا ىلا ظفللا مسقن هنم قملاف سنجل ظفالاف ماللا ( عضولاب لادلا
 روهشملاناعهةيهامل ميسقتلا نوكينا مزلي سنجل ماللا ناكاذا تاق نافذ ثلثلا

 هنكل اروهشم ناك ناو لوقلا اذه تاق دارفالل ميسقتلاو ةيهالل فيرعتلانا

 ميسقتلانا ىشثعرملا لقحاسلا لاق ىت> ة.هالل فيرعتلاك مسقتلان قأا نالطب

 لج ريض الف ةيهاملإ اضيا مسقملانم دصقملا نوكيف ةيهابملا عاونا ليصحت

 ىلع ءانب ةملكلاىف دهمال ماللا نوك ىعاملا لضافلا زيوجو سنجلا ىلع ماللا

 دهملانم دصقملان| بسائم ربغ ةاوعلا ةنسلاىف ةيرالطما ةملكلا اهب دصقملا نا

 ىوكربلا لضافلا هلاقام لع كلذكخ سال انههو سذجلانم ةضح هنوك

 راتخنلاو ةاونلا تظفاو ةرقلا تاكا لاب ىرلا ةفالاىف ظفللاو نام ىف

 جيرما ىلع ادقغم مفلانم جرخم نا هناش نم توص ىحالّسالا هفبرمكيف

 اجلا ىف روك ذملا روهشملا فارعتلاو تاداجخاوا تاناويم انف. رديص ءاوس

 ريغ قتوفالا ىلغ فيرعتلا ىف روكذملا ظفالا لم روهسثملا باوجلاو ىرود
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 تاشكسللا سك
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 ةلالدلا جر هنال هجونم لصفو هجو نم سذنج ظفللاذهو ربدت انهه نكمي
 زيدكت المهملا نع زارتحاو ظفالا ةفص لادلاو هليصفت ىنأسام ىلع ةيظفللاريغلا
 ةغالاف ةلالدلاو ,ىرهز الآ. هركذ. لادلا ةثلثم ةلالدلا نم. قتشم وهو زيبو
 || موزااورخا "ىشيزعلادب زعلان م مزليةلاحب ”ىشلانوكىه حالطصالا فو داشرالا

 :قيد.كهااو:نوصضتلانم معا مملاو ةميرالا لاكشالا معي هربعو نيلانم معا

 ىلع رملا لج رجا. ىشب نظلا ه. نطظلاوا .فميرعتاا ىف دازنمو هربعو نيقيلاو

 للا نم ىيقيلا ملسعلا موزا ةعبرالا روصال لماش ففيرعتلا) ىنيقيلا كاردالا
 موزاو ةرامالاوهو ٠ نظلا نموا لسعل نم نظلا موزاو نا هربلاوهو ىيقلا

 مهنظ ناف نيدهتجلا ,ىلا ةبسننلاب الا دجوب داكيال ريخالا نكل نظلانه معلا |

 ىلا ةوسقنم ىهو لوصاىف نيب م لوالا لكشلانه ليدي نيقيلا ىلا ىدؤي
 ريغ اذكصو ةبلقعو ةسيعببطو ةيعضو ىلا ةع-قنه ةيظفالاو ةيظفل ريغو ةيظفل
 هنكأ ةيطفل سغن» ةيعيبطلا ضعبلا ركنا ناو ةثالثلا ماسقالا ىلا ةهسقنم ةيظفللا

 ةيؤردنه قشاعلا ةرج ةلالدك ةيظفاريغ نم ةيعيبطلاةلثما دوجول باوصب سيل
 سجلنا ماشقالا .ةلئءاو رعشلاةيؤر دنغ ةبادلا ضكر ةلالدكو قوشعملا

 ملو ابلاغ تاهينالاو ىلا نيب راد ىذلا وهو ىلقع لوالا رسملاو ةروشم

 ناريشنالاا .يصحلاو الوا وددجوم اما مولفماوحن رخا اق لقعلا زوجم

 ناو جراملاف دجوب.ملو رخآ امسق لقملا زود ىذلاوهو نايئارقتسا

 وح طبضلا ليهستو .ىاسنالا ليلقتل تابثالاو ىنالازيب روصلا ضعبىف راد
 ضرالانؤهَو :الؤا 'ءانت اما :كلابثاو' الؤا ءاوه:ايا ىناثلاو. الو رلث اما رههذلا
 ةقباطملاىف .ةيعضولا .ةيظفالا ةلالدلارصحو السر ريخالا مسقلا نوكي من
 ىناشالو جراملاو ءزلاو سفنلايف "ىشاارصح هنال ىلقع مازتلالاو نوكتلاو

 لخادوهو ىطقلارصحلا ىلا جيب حهنال ايلقع رصحلا نوك هيلع لالدتسالا

 ةلالدلاىف مورللا طارتسشاو ىئارقتسالاىف لخاد ىلعجلا رصحلانا امك ىقملا ىف
 'ةلالذلا ةيهام نع جراخ طرش هبال انهه ىلقملا رصحلا ىضيال ةيمزتلالا
 فيكف تايئبجلا دوش ةديقن ةثالثلا تافرمتلانا هيلع ضرتغاو ةيمازتلالا

 ىلع..جراخلاىف .دجوبمل ناو ةرثكلا ثالاقخالا دوحول ايلقع رضطا ند

 تنال هايتس اذه اه نإ بيجاو بيذهللا ةيشاحيف 1مل ريم -:نيبأت
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 دع ام وج صم ميس يي ممول اس باس سي مع مل

 1 لمت تايثيلا نال درب الف تالت تانثملا تناكولاما .تاديبقت تايثحلا
 | ليلدلاو لادلانبب قرفلان ار يءا و قالطالاو لياعتلاو دسقتلا ثالث نامعىف

 ل1 لاو تاشاصتلا قتال . قفعتسإلال .لئلدلا - نال قاطم..صوصخبو مودم
 ةيعبطلا ةيظفالا نع زارتحا عمضولاب هلوقو روصتلاو قيدصتلاف لمعتس

 ماعال .ىناثلا مهف لوالا كردا ىت» 'ىثل ”ىش نيعت اقلطم عضولاو ةيلقعلاو |

 جوريييج سسيبسيبسسجرم

 مسموم

 سفن نوكي ىذلاوه ىصخملا| عضولاو ىعونو ىص# نيعون ىلع وهو هلازاب
 نيصاحهل عوضوملاو ضولا نوكينا اما وهو هانعمل اعوضوم هصوص ظفالا كلذ

 هصوص# دز تاذ روصتو ظحال عضاولا ناف مالعالا مضوك لوالاو الوا

 هل عوضواو :عضولا نوكي نا اما ولال .ىناسثلاو هلازاب هظفل عضوو الثم

 عمضوكحص لوالاو اصاخ هل عوضوملو اماع عضولا نوكيوا نيماع هيف

 لع قرالاو لمفلاو مسالا مضوك ةياكلا ,تاموهفملا هازاب ظاسفلالا

 ىلع كلدام.هناب ىلكلادحولا ىلع الثم مسالا موهفم ظحال عضاولا ناف اهانمم

 عوضوملاوةظحالملا ةلآآف هثازاب مسالا ظفل عضوو لا نرتقم ريغ هسفنىف ىنمم

 ظفل عضاو“ناف فورألاو تارمفملاو تاء«ملا عضوك قاثلاو ناياك امهالكمل

 رك ذمدرفموهو ىلك موهفع اهنلا راشملا دارفالا عيح الوا لفحال الثم اذه .

 موهفملا اذه تحن ةلخدلا:دارفالا نم دحاو قل اذه ظفل عضو مث هبلاراشم

 57 || :ءدحو 7 درفع دارفالا عبوس الوا طظحال الثم انا ظفل مضاو اذكو ىلكلا

 ىللكلا موهفملا اذه تح ةلخادلا دارفالا نه دحاو لكءازاب انا ظفل عضوو

 لف قيقعااوه اذه هناشزخ نم دحاو لكل عوضوملاو ىلك ةظحالملا لآ

 انهئال ةقيقح تاير ىف فورملاو تارمضملاو تادهملا لامغتسا نوكياذه
 دارفالا عيج نع ربدملا لكلا موهفملا هل عوض وملا لمح مهضعبو اهل. عوضو»

 ازاي اهلامعتسا-نؤكي اذه -ىلعف دارفالاو تايئزجلاىف هلامعتسا طرش نكل

  نوك اماو ةيعضولا»ةلاسرلاىف نيبام ىلع دودرم بهذملا اذهو هل ةقيقحال
 ءارقتسالاب ثالثاىف -رصحانإو دحوب داكيالفامات هل عوضوملاو اصاخ عنضولا

 || عون نكي لب ءانم ءازاب اعوضوم ةضوصخم نوكيال ىذلاوه ىعولا عضولاو
 تابكرملاو غدضصلاو تائبْهلاب قامت ىتلا.عاضى الاك عونل اوضوم ذظففللا كلذ
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 | ىتعا انعم عونل لعاف ةغيسص ىنعا ظفللا كلذ نيع عضاولاناذ الثم براضلاك

 ١ متاق دبز اذكو تاقتشملا رئاسو هيلع سقو اهتافص ضعب عم ةذوخألا تاذلا
 رابخالا ىنعا هانعم عونل ةيربحلا ةلذجاىنعا بكرملا اذه عون عضو عضاولاناف

 ايسصخثال هيف عضو الف زاحلااماو اذه تابكرملا رئاس هيلع سقو عقاولانع
 عوضوم زاحملا نا لاقي دق من لوطملا ةيشاحىف دنسلا ديلا نيباكايعونالو
 اذا ىنعملاذه ريغىف هلا_متسا زوحم ىنءل عوضوم ظفل لكنا ىنعع عونلاب

 هيمن ندم ليقولو مضوال لامعتسا اذه نكل ةربتعملا تاقالعلانم ةقالع دجو

 ةقرقملا ص مضولا نا نارهظف حالطصالاىف ةحاشم الذا ريض الف اعضو
 ىذا انهه عض ولان م دصقملاو زاحلاو ةيانكلاو اهم“ لا_معتسالا ناو

 ظفللا ىنعا اديك ربح 6 هل عضوام ماك ىلع لدب ) ظوهو مجالاالو ىعونلاال
 القس الو لومحلانيع عوضوملا نوكيال نا لما ةدافا طرش لبق ناف لادلا
 عوضوملا لاقشال ديفال ناويح قطانلا ناوبحلا انلوق نا لبق ىتح هيلع

 انلوق عوج لب طقف لدب انلوق سيل لومحملا انلق ىلابخاهنيبام ىلع لوما لع
 ناوي ىلاعت هلوق ليبق :نم نارباغتم ناصاخ امهنال ديفيف هلمضوام مات ىلع لدب
 ماقلا دازو هل عضوام هلَوَس تتكي ماه ىلع هلوقو © كسفنال متسحا مدس

 هيضتق' ال ةياعرلاوا دكألل هل عضوام مام ىفالا لمعتسيال هإ عضوام نأ عم

 ميكا ظفل راودشال هلعضوام عيج ىلع لش و هل عضوام ءزجن لياقتا نسح

 فدازمع هنا عم هلعضوامنيع لّقملو قبساملهعضوام لك ىلع لقب ملو بكتاب .
 صقتنلا هلباقم نال انضنا بركرتلاب رعشبال ماعلا نآىلع تاهببنن هنمرصخاو ماقلل

 'ني»ي لو لوهجملا ةئيصب هل عضوام لاق اماو ضعبلا هلباقم ناف عيا فالخم
 39 هنا كلذو ىلاعت هللاوه عضا ولذا ىره_ثالادنمف هيف مهفالتخال لعافلا

 راو تاوصالا قاح وأ ىحولاب ميلعتلاباما هيلع هدابع تقوو دما

 ور ىرورض بع قاموا سائلانم ةعاجوا ادحاو كلذ عامساو مسج ىف

 قملا هنا ىدمآلا لاقو ظااوهو قازاتفتلا لاقو ننققحلانم ريثك هقفاوو

 م”'راركتاو ةراشالاب فيرعتلا لصخ م مالسلاهيلع مدآوه عضاولا ليقو
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 كن فكها سا
 دضع ىضاقلا لاو فقوت ركبوبا ىضاقلاو لحم ىقابلاو ىلاعت هللاوه حالطصا |
 بهذ اىاهتاذب تسيل ظافلالا.ةلالد نا ىلع هيبن" اضيا هيفو جاره اذه |
 ىذال ظفالا عضو عوقوب عطقلل طب هناف ةلزتملا ضعبو نايلس نب دابع هيلا |

 نادضلا نوكي نا مزل هناذل ةلالدلا تناكولف رهطلاو ضمحلا ءرقلاك هدضو

 أ,مّولي هتاذبال هعضوب ظفللا ةلالد ناكاذا لبق ناف طب وهو ظفالا تاذ ىضتقم

 لتقلا ظفلو ماليالاب برضلا ظفل عدماولا صيصخم ناذ مجيص الب ميجرتلا |
 لعاف عضولا انلق سكعي نا زوجنذا صصخمب ريغ نم صيصخت ةويحلا ةلازاب

 هنتدارا نال.صصخم الب .ص.يصخملاو 36 الب مجرتلا هنم زوجم راتخم

 مازلالاو نم#تلاب هلوق اذكو لدس ةقاعتم ةسيس ءايلا © َةَش ةقاطملاب ) ةعرم ْ

 ىنعلل اقباطم لولدملا ىنمملا نوك نا مازتلالاو نمضتلاو ةقباطملاب ةممستلادحوو |

 ةلالدل ببس هل عوضولل امزال هنوكو هل عوضوملا نيخف هنوكو هل عوضوملا |
 ظ ةيوسشلا نوكحف ناوكالا هذه نم دحاو لكن ع ةبيسم ةلالدلاو هلع ظفلا |

 |. ةيشاحىف نيدلا ماصع لاقو ببسلا مساب بيسملا ةيعنت لق نم ىئاسالاءذهب |

 رخالا ميساب نيرواجتملادلا ةيعست ليبق نم ىهاسالا هذهب ةيمستلانا ثاراوصالا
 دحاو لك ناف ةلالدلل رواغ فدصو هلعوضوملا نيضىف دك ةَساطملاناف |

 هنآف ريدي لوادملا ىنءملا فدصو ميساب ةلالدلا ىمسف لولدملا ىنعلا ةفيص اهنم ظ

 امئاو هل عطوام مابمت ىلع هلوق ىلع فطع 6 نمضتلاب هلزج لعو ) قّقد
 تالالدلا نم لك لالقتسا ىلع اه.طوا هيلع فوطمءلل انيست رجلا ففرخ داعا

 نيحتلا ناكناو صوص مداو ةلقتس ةيهام هلاهنم دحاو لكنا ىنمع ثالثلا
 الاد ظفللا نوكح هيز> ىلع ةلالدلا ىنممو قيقحلا ىف ةقباطلل نيعبان مازتلالاو
 :ركذ ولو هل عوشوملا ىف ءما ماه ىلع ةلالدلا نمضيف هل عوضوملا ىنصملا ءزح ىلع

 لكلا ركذ ليبق نم السيم ازاحم ناكهل عوضوملا ىنعملا ءزح هيديراو ظفللا

 ةلالدلا نعح ىف قطاسنلا وا ناوما ىلع ناسنالا اظفا لدول الثم ءزجلا ةداراو

 هيديراو ناسنالا ظفل ركذ ولو انهعت ناكل قطابنلاو ناوبحلا عوج ىلع

 ناك هل عويضوملا: نضيف هنوك نع رظنلا ماطق مه طقف قطانلاو طققف ناويجلا |

 || عوضوللا مزاللا ىنمملا ىلع الاد ظفنلا نوكو مازتلالا اذكو اينهغن نكي مو اذا
 | رئغنلا علق عم هل عوض اهلل نالوفتلا را راو عومسلا ب نيل
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 | «زاللادارأو موزمل اك ذ'ليبق ذ لبق نم داس ع ازامعناك هلع وضوملا نم ىفهنوك نع |
 عضولا فيرعت يف ربتعا ناؤال ماد ةباطملا لبق دق نم ىه هله تازاحمانا انآ تف نعدقو

 | ثناكرشي مناواضيا ةقباظملازع ةجراخخ تازاحلا تناك هسفنب دبق ىظفللا

 | اذكونمضتاب اذكوةقاطملاب هلوقنوكحي نا زوي هنا لعاو ةقباطم تازاجنا
 ْ افرظنوكي نازوو انآ ق.ساك اريدقتوا اظفا لدس اقلمتم اوغل "افرظ مازتلالاب

 1 زوحمو لدي هلوقل اقلطم الومفم هر كحل ةسدتلم ةلالد ىا ارقتسم
 9 | 'سايقلااذه ىلعو فاضملا فذح ىلع ةقباطملا مساب ةامسم ةلالد ريدقتلان وكي نا

 اصوصخو اموع نيصتلاو ةشاطملا نيب نا ىلا ةراشا اذه ( ءزح هلزاكنا )

 | نمضتلا ققحم ةقباطملا ققح الكس يلو ةقباطملا قةحننمضتلا ققحالك هنا تفك اقلظم
 امهيف ققيعت ةساطملاناذ ةطقنلاو ىلاهت بحاولال ثم طئاسلا رؤد قارتفال ةدامو

 ففاوتلمخأو موف مازتلالاو ةقباطملا نيباماو امهتطاسبا نومهتلا قةحمنالو

 زاونلل سكملاب 'سيلو ةشاطملا ققحت مازتلالا قةحالك ىنمع ريب اقلطم
 مامالا دنع ةاواسمو صخالا ىنعملاب نيب مزال هلدجو.الو هلعوضوملا دحو:نا

 ىناملا نم ىنعم بال هناب هعز ىلعءانب تققحت ققحن اكو ققحت تققحالك ىنعع
 ظ ىلامت هللاءاش نا هءاوح "ىجس و هربع سيلهنا هلقاو كلذ نيب مزال نع

 | نمضتلا نيب اماو اعطق ةقباطملا مزاتسيف مازتلالا اماو همزاتستال اهنا قحلاو

 | ىنعم ىف مازتلالا نود, نمضتلا دوجول هجون» صوصخو موممف مازتلاالاو
 | مازتلالا دوحوو ر 55 لاقاك صخالا ىنعملاب نيب مزالدل سا ثكحرم

 ا هلك انمم ىفام* دوحوو كلذك ىنهذ مزال هلطيسب ىنممىف نمضتلا نود

ْ 
 صض رص و مومنف مامالا دنع اماو هتلثما جرت“ او لفات كلذك ىنهذأ مزال .

 هدنع كلذك همزال نع ميال اطسب وا ابكسم ناك ءاوس ىنادملا نم ىنعمنال لطم

 ققح نمضالاقق ة“ املكف نمضتاا دحوبالو طسلا نمكىف دحوب مارتاالاو

 | ديبلاوا ببرقلا ىلع فوطعد 6 هىزالبام ىلعو ءزاليام ىلعو ) .سكملا نودن مازتلالا

 | قلمه 6 نهذلا ىف ) هلل عوضوملاا ىلا ٠ لومفملاو ام ىلا عجار لعافلا ريمسو
 . | ءايفالل نأ ل كياد هيفو مؤلعلا باستكال ةدعم, شغنلال ةوق' نهذلاو همزالم
 ظ ْ ءامكمحلا نب نيققحملابه ذم واخ اك جراحلاو ادودحو اهل نا ا” نهذلا ىف دوَحو

 | دوحوال اولاقو ىنهذلا دوحولا نيملكتملا روهج هركنا ناو نيملكتملاو ||
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 قرتحالالاو اهح اشاو ءاشالا لالظ هف دوحوملا لب ةققح نعذلاف ءايشالل

 *هناب هنع نوققحلا باحاو هبف لملا دوجوب قرتخاو هيف 5 دو>وب نهذلا |

 نهذلاف اهيلع ءايشاللةبجراملا راث الا بترتول قارتحالاو قارتحالا مزلي اهت
 هلوةيديقدنا ثدهاشلاوهاك لاحلا فالتخاب فاتخم راثآلا بترتذا كلذك سيلو
 ىمسأا نوكوهو ىجراسملا موزالانعو قلطملا موزالا نع ازارتجا نهذلاف
 ىمملا نوكوهو ىنهذلا موزالاو هيف مزاللا قق#ع جراظاىف ققحت اذا جيم

  نيلاريغلا موزالا ماسقا ةثالثىلعوهوديفمزاللا ققحن نهذلاىف ققح اذا ثيح

 لياد ىلا. جاتحا لب موزالاب مز1اىف مزاللاو موزلملا روصت ىنكيال ىذلاوغو

 ىذلاوهو ,عالا ىنملاب نيبلا موزالاو راهنلا دوحول سممثلا عواط موزاك ||
 روك دملالاثملاك لبلد ىلا جاتحالو موزالاب مزجلا ق مزاللاو موزلملاروصت ىتكي

 روصن نه مزايىذإاوهو صخالل ىندملاب نيبلا موزالاو ىرانفلا هلاقام ىلع انهه

 امازتلا رصصبلا ىلع لدب هناف ىنم« ا موهفمل رصبلا موزاك مزاللا روصت موزمملا
 نهذإاىف رصلا همزايرصبلا مدعو اريصب نوكي نا هناش نماع رصلامدع هنال

 نال مازتلالل الاثم نوكي نا محدنال اذه ليفناذ جراخلاىف امهنيب ةدياعلل مم

 جراخالءزح انهو هلعوضوملا نع احراخ مازتلالا لولدملا نوكي نا هطرش

 ثيح نم ذخا اذ !فاضملا نالدحوا ةثالث ىلع لمعتسي ىناضالا بكرلا .انلق

 فاضم وه ثح نم ذخا اذاو نيحراخ ةفاضالاو هيلا فاضملا نوكي هاذ
 نكل لاسثألا عسي نيريدتقلا نيذه ىلعف جراخ هلا فاضملاو ةلخاد ةفاضالاف
 فاضملاو ةفاضالا نوكي عومجملا ثدح نمذخا اذاو لوالاال ىتاثلا انه دصقملا

 ةيمازتلالا ةلالدلاىف ربتمملاو انهدصقع سدل هنكأ لاثملا ع<نال حو نيلخاد هيلا

 نآل موزال نود ماذتلاب هلوقب هيا ريشاام ىلع صخالا ىنمملاب نيبلا موزالا
 ىنعملاب نيبلا م وزالا لاك هبف ريتمملا ناب رهشنف ىنمملا ةدايز ىلع لدن ظفللا ةدابز

 ىلع هلمج و ”الا ثلاشلا لاؤسسلا عفد ىف ىرانفلا لضافلا هح وتو صخالا

 6 ناسنالاك ناسنالاك واب ايكئروهذا بهذم ىلع مي ريع يع مالا ىنملا ىنعملاب نيبلا موزالا

 ثسحح نم اههعو# ىلع ىا )َ قطانلا نايل! وع كبد د ىلع لدي هنا لدي هناف ) هظفل ىا

 .(| ةطساوب تابيزجلاب نهذلا سانيتسا ناكلمل هنا لعاف ( ةقباطملاب ) عومج اره

 3 ةيئزإلا ةلثمالاب تاشررعناو ةاكلا دعاوقلا. لد ةداملا ترجح تال 9

 ( اهيضون )



 دحالا ةفاضانا ظلا ( اهدحاىلعو ) نيئدتبملا ناهذا ىلا اببرقتو اهل اههضوت
 ىجراملاوا ىنهذلا دهملل ةفاضالا نوكي نازاح ناو ةيقارغتسا ريمتلا ىلا

 ةلالدلا نمض ىف قطانلاو ناو.للا نم دحاو لكىلع نانالا ةلالد نا هلصاحو

 نا وهف اتلطم دهعلا ىلع اماو قارغتسالا ريدقت ىلع اذه نمضت عومجما ىلع

 | لع ةلالدلا نم ىف نيم دحاو ىلعوا نيعم ربغ دحاو ىلع نانالا ةلالد

 هلوق لع فوطعم (. نمعتلاب ) لشتلاىف فاكردقلا اذهو نمضت عومجملا

 دهف قطانلا ناويحلا ىلع هلوق ىلع فوطعم اهدحا ىلعو هلوق نا اك ةقباطملاب
 قافنالاب زئاح وهف دحاو لماع ىلومتم ىلع نيئيشلا فطع لبق نه فاعلا
 نيقلتتع نيلماد لومعم ىلع فطمااىف عازتلا اسعناو امويف لدي : ظفل لماغلا نال
 *ىثلا ةروص لوصحوهو 6 اعلا لباقىلعو ))ىلاعت هللاءاشنا هليصفن *ىبعسو
 بحوت ةفصوا نيقطالاو ءامكحلا دنع لقملادنع ةلصاخلا ةروصلاوا لقعاا ىف

 نيملكتملا دنع هب ىه تماق نمل روكذملا اهب لتي ةفصوا ضيقنلا لمتحال زيت
 لاعفنالا ليبق نم ما ةفاضالا ىلبق نم ما فيكلا ليدقنم وها فاتخاو
 راتختاو ةفئاط لكىلابهذةلوقملا كلت نيع ةلوقم لكب رعلاما لماا ليبق نمما
 ءامكحلا ققحم دنعو ىناثلاوه نيملكمملا دنعو لوالاوه ءامكحلا روههت دنع

 فصتملاوه لباقلا ىنممو ىلاعت هتلاءشنا ”ىحعسو هلحم ىف لصفام ىلع ريخالاوه

 لوبقملا عم عمت ال هنال ىمكملا| لباقلاالال ما لعفلا ىلا جرخ ءاوس ةوقلاب

 اظفل هيرقل لملا ىلع فوطمم هنا ظلا ( ةباتكلا ةعنصو ):ىدييملانيباك

 رسكلاب ةعانصلاو ىنضالاك لعفلاب ةعنصلاال ةعنلا ةيباق مزاللانال ىنعمو
 ةلوازملا ىلا اهاوصح ىف جاتحت اهنال ةفرحلا نم صخا ىه ليقو عناسلا ةفرح

 تالوقماا ىف لمعتس» لوألا نا ةءنصلاو معلا نيب قرفلاو هلع مفلاب ةماصلاو

 فورخلا مج اهدحا نيم ىلع مهدنع قاطت ةباتكلاو تاس وحلا ىف ىتاثاو

 موظنلا ملكتاوهو رعّدلا هلباقبو روثنملا مالكلاب ماكتلا ىناثلاو طخلاىف

 لب ملو ةباتكلا ىلا ةم:.صلا فاضا امتاو لوالا ىنملا انهه دصقألاو

 هللاىضر ىلع .نع لقناكايندلا ىلا اب لسوتب ةعنص ةباتكلانالةباتكلا لو

 ىلا هب لسوتيال فيرش هناف علا فالح قزرلا عتافمزم طمللا نسوح هنع
 | ثاث ىو اعد ةئثثلا ةلثمالا ءذه نم دافتسيو 6« مازتلالاب ) ةسيسحلا ايندلا ١
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 تس ل هس سس م أ أ أ أ أ م رم ماما اوملااااااا

 7 11 كرش ةلهبلا“ تايرتضلاو بلغ تايريك ةقاسلا فيراغتلاو
 ةقباطم قطانلا ناورملا ىلع ناسنالا ةلالد اًذكه لوالا سابقلا ريوصتو

 ةشانطم ىهف اذك اهناش ةلالد لكو هل عضوام مات ىلع ظفالا ةلالد اهنال

 ىلع ماقمل اذهىف ضرتعاو نيرخالا نيريوصتلا هيلع سقف ةقباط» ةلالد هذهف

 دحاو لك ض قش انهه مسقالا نه ةطينتسملا فيراعتلا نا لوالا هحوا الث

 مرجللو ءوضلاو مرجلا عومجمل ةعوضوملا سءثلاةدامىف ئيرخالا دارفاب اهنم

 طقف ءوضلا ىلع وا طقف مرجلا ىلع سءثلا ظفل ةلالد الثم طقف ءوضالو طقف

 ةشاطملا فيرعت اهءاع قدصي هنا مه نمصنت : وسجملا ىلع دلالدلا نم ند

 الف اعاد هل اعوضوم نكيمل ناو ةلاى هل عضوام مام ىلع ظفالاةلالد اهنال

 نافيرعتلا ضقتناف اهءاح نوضتلا فيرعئالو امنام ةقباطملا تنبرعت نوكي

 مازتلا ءوضلا ىلع طقف مرا ةءوضوملا سمثااظفا ةلالد اذكو انكعو ادرط

 ا هل عضوام ما ىلعظفالا ةلالد اهنال ةقباطملا فيرعت اهيلع قدص» هنأ عم

 امهنه دحاو لك ىلع ءوضااوا مرا 0007 مثلا ةلالد اذكو ةلجلاىف

 هلمضوام ءزدع ىلع ظفالاة|الد اهنال نوختلا فرعت اهباع قدصي هنآ عمه ةشاطم

 مازتلالا نيرعت اهدلع قدصي اذكو ةقباطملاب نمضالا فيرعت ضقتناف ةلاىف

 ظفبلا ةلالد اكو ةلعا هلعشوام مزال ىلع ظفللا دلالد اهنال ءوضلاىلا ةبسنلا

 مازتلالا فيردت اهياع قدصي هنأ عم نمضت عومجملل عضولا نم*ىف هولا ىلع

 تافيرعتا ضقتلاف روصو ربدتف ةل4اىف هل عضوام مزال ىلع ظنالا ةلالد اهنال
 ىلع دراولا ضة:!ةدامزا لوالا ةثث هوجوب هنع بححاو اسكعو ادرط ةئالثلا

 تسيل ثالثلا هذهل ةعوطوملا سمشلا ةدامو ةققحم نوكتنا بحي فيرعالا

 يرابتءالاو قيقألا نيب ةقرفتلاو ضقناا دريالف ةغالاىف اهل امضو مدعا ةقتمم

 | ةطبتتسملا فيراعتلا نا ىناثلاو باد "الا بتكل فااخع مكحم همدعو قةحتلاىف

 ميسقتلا انهه قملاو .هلحمىف نيب اك ةمماع نوكت نا. بجيال ميسقتلانع
 1 ب تافنرمتلا ىف ةربتم تايثلا دودقنا كلاثلاو هضقن رضي الف فيرعتلاال
 ظ ثدح نم هلعضوام ما ىلع ظفالا ةلالد تاغبرعتلا لساعف ركذت ملوا تركذ

 ١ .ةزجدلأ ثيح نم هلعضوام ءزج ىلع ظفالا ةلالدو ةقباطم هل عضوام مام هنا
 ' | هلوضؤام مزال هلا _ثيحنم هلمضوام مزال ىلع ظفللا ةلالدو ريصت هل عمو
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 ١ رو 5 هويت ,تاضرعتلانم ا -5 "ما 1
 2 اياهذوا امجراخن ناك ءاوس اقاطم موزالا قكي هدال وغل نهذلا ىف دق نأ ىنإثلاو

 ظ ىلا موزاملانم لابقتنالا مت ”,موزالا نم قالا, ناب بدجاو اموزا نكجي ملالاو

 ١١ ىنكي الف هنع جراخنال ديلا هنم نهذلا لايقتلا حج ”ال ىجراشلا موزالاو مرلعا

 / مزليال منال هل لسشمملا: قيانتطيال ,لاملا امه نإ ثلابثلاو مزال دقلاف اهف |[

 معلا لباق:رودضت قطابنلا ناويحلا. روصت نم ضخالا ىلا ان اموزل |
 ةيمازتاالا ةلالادلا يف طرش .نمخالا ىمملاب نيملا . موزالاو ةبابتكلا .ةعندو

 مم.لاثملا ف نكح ,تاديضرفلاو ىعوقو.ال ىضرف لابملا اذه ناب بيجناو

 0 م سسصمسسسوو

 ققحلا باخاو نيلضافلا نع الضف. نيل صحلا بأد نم تبل هبف ةشقانما نا
 مامالاو هوه ادبحلم قغال مامالا بهيذح لع ينس لاثلا اد

 لع نا باوصلاو ىرت امي ةييمازتلا ةلالدلاىف,معالا الا موزملاب ىنتكي
 بيع لاكشا انههو لاثملا تاب ىف قمت: مل نكل اذن 1 قيساك رصبلا ىلع ىبمعلاةلالدب

 ماعلا ظفا ةلالدزا وهو ناهذالا هيف.رب:و ناز الا هنه بحي بب ع لاؤسو

 هنال ممسقملا ىف ةلخاد اهنا عم مازتلالاو نم<"الو ةقباطع تسل. هدارفا ضءب ىلع

 .كرشااو رعوا ملا ديز ىلع نيكرسدملاو نيإملا ظءا,ةلؤ د نا الثم لادلا ظنالا

 ىندملا ءزجب سيلا هال نمكنو هل عو_ضوملا ىتءلا مانت سيل هنال ةقباطع تدب

 هنال مازتااالو "يحس ىثزملاو ءز+لاننب قرفلاو هدرفو هيزح لب هل عوضوملا

 اذه ناكول اضياو احراخ نوكي نا بحي ىازتلالا لولدملاو جراخال. لخاد درف.

 ”اذه نوكي حو ىمسأا دوب الف.ةحراخ نوكف هإ-؛. دارفا ةيقبو اجراخ درفلا

 نمت داب ىناشاقلا صؤ> وارهو نتملا اذه ىجراش نضعب باجاو الطاب ميسقتلا

 فدذح نمنوكيف هسز> ىللعوا هيزج لعولاق هنأك ءافتك الا لق بش كأ

 ًأزحو موهفملا ىلا ةيسنلاب اشرح درف لكل مناب باننا نكت اضباو فوطعملا
 ْ ىرابتءالاو ىت.ةحلانم م معا نمدتلا فب رعثيىف ءزلا نوكيف هيلع قدصام ىلا رظنلاب

 قياكي ماملانال ةقاطم هناي مهضعب باجاو.لاكشا الف روصلا .ذه لث» لمثيأ

 تاذلا ىهو ةينهذ ةروصل عوضوم هلال اسسز قباطإ نو لا الثم درف لك

 ىلع لداذا هناف لحرك تانلكلاّنم اهريغو نوكرسشملا اذكو مال_ساب ةؤصتملا

 ظهنالطبو طب باوجلا اذهو كلذريغو ورعىلع لداذا اذكو ةقاطب نوع ظ
 ني. ا ا ا ا 17 1١ كلا تا ا تت اقل اد ا عشا د5 7 ورح ١ جن لإ داو 7م ل هدم اجب سوسو و: بوح جوج وو
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 ماعلا نأ وهو اقرف امهنيب نا عم قلطملاو ماعلا نيب قرفلا مدع ىلع ىنبم هنال

 ىلع اهيلع قدصيف قلطملا اماو لوممألا ليبس ىلع هدارفا ىلع قدصي
 ردص ناو لاكشالا هذه نا باوصلاو لومثلا ال لوانتلاو لدبلا لمس

 مسقملا نع جراخ ماعلا نال انههدراوب سيل هنكحل ءالضفلا ضعب نع

 هوحولا نم هحوب صاخلا ىلعهل ةلالدال ماعلانا بتكلاو ةنسلالاف روهشملاذا
 فاطع فرح مث ةلك ( ظفللا مث )ل نيلفانلا نم نكت الو اذه ذخ لاكشا الذ
 ١ انههو ةثرلاب وا نامزلاب وأ تاذلاب ارخأت امأ اهلق اع اهدعبام م ىضتق

 رخأتم بكرملاو درفملا ىلا ظفلاا ميسقت ناب ةبثر نا ىنمع ىنرلا 6

 وهو ظفللا ىلع فوقوم ىاعملا مهف نآل ةثالثلا ىلا ةلالدلا مسه ةببز ناس ن

 أ رخأتم ظفللا ثحب نوكحف ةلالدلا لع فوقوم ىنعملا هنم مهشإ ا

 ظفالا دوهعملاو دهعلل ظفللا ىف ماللاو تالوطملاف لصف امك ةبئر ةلالدلا ثح « نع

 قالطا نم ظلاوه اك امازتلاوا انمضتوا ةقباطم نوكي نا نم معا عضولاب لادلا

 | ىسقنم قلطملانم مسق لكن وكي نا ىضتقبال نيمقلا ىلا قاطملا يسقتو ظفللا
 هجو اذه ىللمف ةقباطملاب لادلا ظفللا مسقملانم دارب نا نكحمبو نيمسق ىلا

 مازتلالاو 6-2 ىرجبال مداد نال اما ةقاطملاب مديلا نت

 نوكتلاو عوبتم ةقباطملا نال اماو 3 امهيلا قلطملا ميسقت حج ناو ةق.قح

 ةبتر نع امهتبتر طاطا ىلع اهيبنت ةقباطملاب ظفللا ديقف ناءبات مازتلالاو

 ةيسمثلا حرش ىف بطقلا هنيب اك راتخم ىناثلاو روهشم .لوالا هجولاو ةقباطملا

 ابرق ظفللا نود ىنعلل ماسقا ةق.ةحلاىف ماسقالا هذه نا عم ظفالا مسق اما

 نود ةقيقلاىف ظفلل نامست بكرملاو درفملاز| نم لبقامو نيئدتبملا ماسقا ىلا

 ىلع ةقفاوم ظافلالا غاصبف ىناعملا بلاوق لئافلالا نال قءقحما فااضعف ىنعملا

 عومجلاو ىنثملا لبابام هب داريو قلطي دق درفملا ظفل 6 درفم اما ) ىناعملا
 لباشام هب داريو قاطي دقو فاضملا لباشبام هب دارو قاطي دقو دحإولا ىنعا

 || ةنيرش تلاثلا ىنعملا انهه دصقملاو ةلخلا لباشام هداربو قلطي دقو بكرملا

 وه ىدوجولاو ىدوحو بكرملا موهفمنا عم بكرملا ىلع درفملا مدق ةلباقملا

 نا لاحلاو ايدوجو بكرملا فيرعت نوكي فيكح لق ناف قباسلا فرشالا

  ىفثلا نو ىنالا ىت باسلاذه انلق بكرملا | موهفم نم
 0 باس دا فرح
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 تاذ ىلع مدقم ءزجلا تاذو بكرملا ءزج درفملا نال بكرملا تاذ ىلع مدقم

 دوحولا ىلع مدقم ىلصالا مدعلاو مدعلا ءايشالاىف لصالا نال اماو لكلا

 بابلا اذهىف هنع ثودهه ريغ فاما نوكل درفملا مدق لاقب نا نكعو ىراطلا
 ئذلا ظنفالا ْىا © ىذلا'وهو إل ماقال ءافتتساو اذارطتسا انهه ركذ ناو
 ( هنم ءزجلاب داربال ) ةيوق ةذاعو ةينس ةنس ماقملا ةنوعع لوصوملا صيص نال
 تان( هلالدلا ) ءزلأ نم لاخ رقتسم قاثلاو دارنألب قافتم وثل لوآلا قرا |

 ىنممو ىئزملاو ءزجلانيب قرفلا *ىيعسو 6 ءانعم ءزج ىلع ) داربال هلوقل لعاف
 ماللابفرءملاردصملاو ةلالدلاهلوّش قلعتم ءز> ىلعهلوقو ظفللا نم دافتسيام ىنعملا
 ةتسروص ىلع قداص فيرعتلا اذهو فيءض اضيا لومعملا نكل افبعض هلع ناكناو

 هلامولمع سل مدعلا ىنعي بنغلا انلوق ىف ا” عوضوملا دوحو باسلا ءاضتقا مدعل

 صخعلا الع قك ء زج هانم ناك ءاوس ءزج- هظفال نوكيألام اهدحا لمأت ىملاعت

 هزل ىنعمال نكل ءزح هظفال نوكينا اهيناثو ةطقتلاديلع قدص امل الع قكالوا
 نكل قمم: هزل نوكينا اهتلاثو ةظقنلا الوان( ناسنالاك ) ءرح ان نا

 نكل ءزح ءانعاو هظفال نوكي نا اهعبارو دوحولا بحاوك قم هانم ءزجحال

 هظفل ءزل نوكي نأ اهساخو الع هتلاديعك انعم ءزح ىلع هظفل ءزجل ةلالدال

 ءىث سبل ذا الع قطانلا ناوي اك ةدوصقع تدل ةلالدلا نكلءانسم ءزَح ىلع ةلالد
 هبداربال هنال عملادنع دصقم عملا صخشملا نيئزحلا قطانلاو ناويحلا ىتعم نم |[

 ءزج هظفلل نوكينا سداسلاو تاذلا ةقيقحنع رظنلا عطق عم نيعملا تاذلاالا

 ةدوصقمةلالدلا نوكيوءانعم ءزح ىلع ةلالد هظفل ءزطوءزح هانعملو ىنعم هنزهلو

 ةئيهلاو ةداملاوهو ءزج هظفال ناف برض لثم معدلاىف ةترم ريغ ءازجالا نكأ
 نيعم لعافواام لعاف ىلا ةب-الاو نامزلاو ثدحلا وهو ىنعم نيئزلا نيذهلو |

 لخدت اهنال مه-لاىف ةينسع ريغ ءازجالا نكل هانعم ءزج ىلع ةلالد هزلو

 دصقلان انم روهششملا وهام .ىلع ىنبم ميسقتلا اذه لوقا بيرت الب اعم نذالا

 ميسقتلا مديف سماسألاو عبارلا نيب قرفلا ققحتي حو ةلالدلاىف طرش ةدارالاو

 قرفلا قةحتالف طرشب سيل ةدارالاو دصقلا نا نم قيقملا وهام ىلع اماو

 ةنشاحىف دنسلا دسلا لاق.( فلم اماو ) ةسيغ لب ةتس ماسقالا نوكي ال

 درفملا تاذو تاذلاوه هنم قملاو ميسقتلا وه قملا نالاما ىدوحوو تابثا
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 | هلع قلطر ثرح ةددعتملا ءاشألا لعج هال فيلأللا ٍفدا ناقد يرسل

 ماو هكا اذكف نخأَتلاَو مدقتلاب ةيسنلا+ هموهفمىف ربتعي ملو دحاولا مس

 تياأتلا فاثكلا ةيشاج ىف لاقو هموهفمىف امه وخدإ امهنم صخا وهف 1

 بيكرلانم نمخأ نوكي حن ةفلالا نم. هقاقتدشا هملا:د شر اك ةيسانتم ءانشا عج

 صخاوهف مظنتلا اماو سابقلا ثحبىف ؛ سو امهنم صخا 202

 هناليسعملا فدئالا بيترتلاو حيمباا صاسخلا عضولا هيف مزاي هلال بيلأتلان

 ةتسلا دورا نكي ىل.( كلذك نوكيال ذل ىذلا وهو ) ٌواؤالا مظن نم ذوخأم

 ىلع ةلالد هلزلو هرج هانءو ىنعم هلزطو ءزح هظفل ن 0 ىا هنف ةققحمم

 ضرتعاو ,مهساىف ةنيع ةازجالا لا نك مال ءزح

 وه ند درفملا لدم دزفملا لدم درفملا سفن ىلع قدصيب هناب فيرعناا اده ىلع

 ىو ةيئيعلاو نارقالو» فاكلاناب بيحاو ةرياذملا ىضَتَمِب هبدشتلا نال هنيع

 ناف ( ةراجحلا_, ارك 2: درفملا موهف» كلذ .نوكيال ىا. ءايصقتسالا فاك
 لع لدن .ةراوبلاو.ىرلا هنم ردص نم تاذب ىلع ةلالدلا هل دارن .ىارلا ظفل
 ةئوعم ةراح لعالام ةراح .ىلعالا لدنال ةراوسخ | ناب هيلع ضرتعاو. نيعم ميج

 ا ال اوه درو ىمهثلاال وتلا نيوتلا جيجل نم دصقملا ناب بمعاو
 صخحمتلا نمذىف ىرملا عونا دصقملا ناب بيجاو عونلاال ضخ+كاوه ىرملا

 لباقتال ةكاملاو مدعلا لباقت" بكرملاو «درفملانيب لباقتلا نا لعاو لاك_ثا.الف

 لبق نم ميسقتلا و ظلاىف ايس# ناك ناو مالكلا اذهو بللاو باحيالا

 ||| ىلع ةلةثلا ةاصفنملا ىرغصلا نم يكرم سابق هنم دافتسي هنكأ تاروصتا

 000 0 11| ءازجل ودع ل نئرونر نم ةكرملا ةيلجلا ىركلا نمو نزح
 || هرج لع ةلالد هنم ءوحلعاب داربال نا اما هنال بكرم اماو درفم اما ظفالا اذكه
 ! ٍدرفف اما ظفالذ بكرم وهف داربام لكو درغم وهف دارب الام لكو داريوا انعم
 ال ا رآ ١ اذا. ةىثلا ( ىرفملاوب ) رهلاثماو هرئابظن هيلع سقو بكس اهإو

 ١ لوالا ريغ ىلاسثلا ةرك ديعاو ةركت ركذ اذاو لوالانيع ىناثلاف ةفرعم ددعاو
 سابع نا لاق اذا: 4 اربي رسما! ممنا ارسسي رسملاعم ناف ولف ىلاعت هلوق .لثم

 ريغ وهف ةركك دعاو.ةفرءم ركذ اذاو نسي :سيع باع نا :: هع هللا نضر

 ل 77_22 2 22 22 ل ل ل ب ب بيب يبي
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 لاق“ هإ ذةك نوالا نع اثات ةفرذم دعاو5 ريت هاذا 1 لل

 لوألا بق نماتههو د 'لوشرلا نوعرذ ىضعفالو سر ن وغرف ىلا ناشر ان قو
 ىلع ”تادرقللا انا: لعاو عضولاب لادلا .درفلا ظفالا درفملا نم دضقملا ”نوكيف

 ىلغ لإ جل :ةصا اذنا" ىلدكح *ل_هفلاف قرخو ١ لعفو مننا بنرضإأ ' ةثالك

 ديت "ئلءاخ احم نعفلا ؟ صخشت ئظتشال هلعاذة“صخشتو نيدعافاا نم 'نيريشكا

 ءاح د زدنز ءاح ريشقتف« نانا دئازا كل انقق اوما لع قاكلا كج ناو

 هنفو ةلظن' قدا ىنعم الذا ىقزحالا قلكي 'سنا :ىزملاو دئسلا درشا|:هنا حرض

 ظلاف اذه 'ىلعف ديزو نادنالاك ىثزخنو ىلك ىلإ جسقنيف مسالا اماو كمأت رن

 نال ”ةزفملا “مي نا زوتتحتيو مسقتلا ملظتنيل دزفملا“ مننالا درفملابب قارب“ نأ:

 نيوتق ىلا“ةهلف "لداد* لصاخ*لك معسل ث ىدشال نيوسقلا ىلا ماعلا منيا

 ©( لك انا ) قبس امك ؛ءادعام نو دمسالا ةإبتعاب ميسقتلان ذك؟ قل ووو

 مدقن ءزاو ئلكا لك قيرطاو ىلا ءزج» لكلا نال انا قرا ىلع مدا
 ناسنالاو- باصخملاو ئلكلا 'ناتسنالا ند بكم قرح ديزالثم لكلا ىلع
 نوكي ف تاصاختلاو قطاتتلا 'ناويخلا عو# دز ناوكمف دياز نه ءزخلاو ىلك

 ل2 ىلككلا نا ىثزؤتاو ءزالاو :لكلاو لكلا نيب“ قرفلاو هنمءزخ ناسنالا

 لسفلا لاش الفءزلا ىلع لمحال لحلاوناسنا ديز ذة ءاطاوم هنسا رح لع

 للاب نيهنكس وقتك ءازجالاب موقتن لكلا نا انضياو تذيب رادخلاو نووض»
 الثماؤو رعو “دز وقتك س كما: لب تاششزجلاب نلكلا عوقتيو لتفلاو ءانملاو
 دوح وع سدلهناف ىلكلا فال ع راخناىف دوحوم لكلا نا اضياو نابسنالاب

 ريغ نوكتدق' ىلكلا تان زخنو ةتهاثتم لكلا: ءازخا نا اضِزاو مدالا لع هبف

 ىلكلاو ناكم ىاعم* هنازخأ 'رونضح' نت“ هلدبال لكلا ناو نطير رثت يطا
 2 لوالاوهزووشملا 0 ل الاف ةيزاقتمموحخولا' هذهو هلام ز> زوطتخ لتاال أ

 نم أرَ ضراوملاو 'تاتضخمشتلا تناكول حضي“ أ مدقتل ةجتؤلا اذه“ لاقتال
 كّشال لوقنانال ' نيققحلا تدع ةدلراخ تانصدتلا"نال لطائودال صولا

 دئمفةساملا اهل وخد ىف ؛عازتلا هاو نصخعللا ىف ةلخلاد ؛تاصخشتلا نا>ةهبشالاو» ||
 ىه ضعبلا ذنغو قالاءوهو اهنع ةحّراخ' ئهلب انف ةلخادن' تسيل :نيققحلا
 نالاماو: لاكش الف دف ةهبظالو ضخشلا نمأزح اهنوكت ىفانيه' مالكلاو ةلخاد



 سه ١
 ىدارطتسا ىنزلا رك ذو ىلصا ىلكلا رك ذ نال اماو قيساك ىبدع هموهفم

 ريخالاهحولااذهو هيلع همدق اذإف تامزلاالتاياكلانفلانم قملانال ليفطو

 سفن منعال) ىذلاظفللا ىا © ىذلا ) ىلكلا درفملاىا ( وهو ) ماقماىفدجوا
 نوكيذا مزايالف هنع ةيانك لوصوملانال درفملا ظفللا موهفم ىا ( موهفم روصت

 صللانالكلذك سيلو ىناملانع ةيانك لوصوملا ناكول مزاي من موهخي موهفمل
 ةفاضاوروصتملاىنمع ردص» روصتلاذ هموهفم ٌروصت هلوقو ىزاجملا ميسقتلا راتخا

 لّسشموهموهفم روص:لاقاغاو روصتآملاهموهفمىا ةفيطقدرح ليبقنهموهفملاىلا

 امهنال ةيحراخلاال ةينهذلا رومالا لببق نم ةمسزجلاو ةيلكلا نالدموهفمه سفن

 درحم ىا سفن ىنعمو ةدحولا ةهح ثم ىف ققح ام ةيناثلا تالوقعملا نم

 روصتم هنأ ثيح نم هموهفم روصت عنعال لاق هنءاكف ةشحلاءانع ىغيف هروصت

 ةدحولا لبلد عمروصن اذا هنا عمىاكدوحولا بحاولانال سفنلا ظفل داز امأو

 اسكعوادرط تافيرعتلا ضقتنيف ىثزملا فيرعتىف لخدبف ةكرشلا نع عنع
 فيرعت ىف لخدبو ىتزإلا فيرعتنع بحاولا لثم جرل سفنلا دبق دازف

 ليلد عموايلك نوكي ةدحولا ليلد نع ادرحم بحاولا ةظحالم نال ىلكلا

 دوجواللاو “ىشاللالثم ةيضرفلا تايلكلا لخد اذلو اُتْزِح نوكي ةدحولا
 سفن نا الا جراخلا ىف دارفا اهل نكي ملناو اهناف ىلاعت ىراباا كيرشو

 نع ) فيرعتلا ىف لخدتف ةيضرفلا اهدارفا نيب ةكرشلا عنعال اهروصت

 ضرفنكءام هلصاح ةقرسلاك ردصم ةكرشلاو عنعالب قلعتم ( ةكرشلا عوقو
 ىرابلا كيرسشك ةعتتم ةريثكلا دارفالا كلت تناكءاوس نيريثك ىلع هقدص

 سءثااكهريغ ناكما عم طقف اهنم دحاولا دحووا ءاقنملاك دجوت ملو ةنكمتوا

 بك اوكلاك ىهاتتلا مماهنم ريثكلا دحووا دوجولا بحاوك ريغ عانتما عموا

 قدصلاض رف ىنك اذاليقناذ هرودقمو ىلاعت هلا موامك ىهانتلا مدععموا ةرايسلا

 ىلع هقدص ضرف نكي هنال الثم ديزكايلك ىئزح لكن وكينا مزاي ةيلكلا ف
 لطبف هسكع اذكو ايئزح نكي مل نيربثك ىلع اقداصديز ناكول لاقب ناب نيريثك
 لثم قدص زوخجياللقءلاو ىلقعلا زيوغلا ىنعع انهه زاوجلا اناق ىلكلا فيرعت

 قاعتب ىنعملا اذهب هناف ةيطرسثلا مدقم ىفربتعملا ريدقتلا ىنمعال نيريثك ىلع ديز
 | الف ريعال نيلوالابالا قامتنال لوالا ىنمملابو اعنتمثوا انكموا ابحاو ”ىش لكب

 ©( لاكشا )

 كحل



 هع اسأل سب
 6 كلذنع هموهفم روصت سفن عنع ىذلاوهو ىنزجح اماو ناسنالاك ) لاكشا

 سحلا نع هدعبل ديعبلا ظفلب ةراشالاو نيريثكلا نيب ةكرشلا عوقو نع ىا

 نبريثك ىلع هقدص متتمال هنا صلو هتنده عم ديز ظحواوا هناف ( ديزك )

 عنعال ةضيبلا هذه ةيذه ناف ةريثكلا تاضيبلانم ةنيعم ةضيبب هيلع ضرتعاو

 اماو هذهاماو هذهاما ةضيبلا هذه نا زوجي لقءلانال ريثكلانبي ةكرشلا نع

 كيذ ريغ ىلا تازوللا نهزيعم زولاذكو تازوملا نم نبعم زوح اذكو هذه
 ائيش كردي رصبلا فيعض عش اذكو ةيثزج اهنا عم ةبزاقثملا تايدعلانه

 مزايف ىثزج ىثرملا نا مم اهريغوا ارعوا اركبوا اديز نوكيا هلقع زوحبو
 ىلع زيومملا اذه ناب بيجاو اسكعو ادرط ناشرعتلا ضقتناف ايلك نوكينا

 ةمزحلاىفانال بوانتلا ليدس ىلع قدصلاو لوءثلاو مومءانود بوانتلا ليبس

 سقو ةريثك تاضيبةدحاوةضرب نوكينا زوال لقعلا نال ةيلكلا ىضتفالو
 هما ةروص نيبزيعال ةيلوفطلاءديمىف لفطاا نوكاماو لاكشاالف اهادعام اهيلع

 نيريثكلا ىلع اهقدص زوحيالو ةرثكلا كردبال هنال الصا اب ضقتنالف اهريغو
 وهو لوالا لكشلا نم سايق املك ىثزملا نوكينا هناب اضيا هلع ضرتعاو

 عنعالام لكوةكرشلا عوقو نعدموهفمروصت سفن عنءالام ىثزلا نال ىلكى زمانا
 نا هناب بيجاو ىلكىئزجلاف ىلكوهف ةكرمشلا عوقو نع هموهفم روصت سفن

 ىزجلا هيلع قدصام سابقلا ىرغص ىف مقاولا ىنزلا ظفل نم ضرتسملادارا |

 ةلسم هتامدقم عيمجب سايقلاف ىثزجلا موهفم دارا ناو ةعونمم سايقلا ىرغصف

 اك ىثزحلا تاذ نوك لطابلا اناو عونمم ايلك ى زجلا موهفم نوك نالطبو
 لاققال ما املاب ىثزجلا صتؤم له وفلتخا مهنا لعاو اذه مزالب سيلوهو
 لوصوملاوةراشالا ماو ريوصلاك ىراعملا رئاس لبشيالو لعلاب صتخم هنا مهضعب

 لمشي لب هبصتغ6 سلدنا روهلا لاقو ىلكلل ةعوضوم اسهنال اهريغو
 رات اوهو فراعم اهنال صاخلا هل عوضولل ماعلا عضو ليبقنم هرئاس

 اذ فتكلف لالمالا بجوب ليوطتلا نكل طبضيالنا داكي ماقملاذه ثحابمو
 جارختسا قطنملا عضو نه ضرغلا نا تفرع دق (ىنازاما لكلاو ) ردقلا

 هكرئاذلو كلذ نم هيف ”ىش ىرحنال ىثزجلاو ةيقيدصتلاو ةيروصتلا نالوهجلا | .
 لاقف ايسقتو افيرمت ىلكلاب لغتشاو هنع ضرعاو ىنزحلا ناب ماقهالا |



 !موهو أل نآتلا لع 0-0 ا ىلع ىناذلا مداقنو قاذ ام: ىلكلاو

 نادطقملاوأ( نام > ةقرقعن ىف لختد )) ىلكلا درفملا ظفالاَىأ ( ئذلا”) قاذلا

 ةداراو موزلملا نكد" ليبق نم" لئثرملا 'زاكلا"قيزطإ جؤرخلا مدع لوخدلا
 غوتلا ضاادنع زادملا اذه ةشررقو جورشلا مدغ مزكتسي لؤخدلا نال مزاللا

 ةفرعم دبعا ايف لؤالا 'نيغ -ىنانثلا نا“ ظلاو ”ىوهس نيف ىتاذإا" ماسقا ند

 ٌفيرغتلا لهثإحوةقق> ىلع كؤخذلاوأ هرهاظ ىلع تقيرعتلا لمت نا زوو
 ماَسقنوكيف ىرعلاو "قئاذلا نيبةطدلاو نوكف عونلا لمشبالو لصفلاو' شنجلا

 ماعلا" ضرعلاو .ةضاخلاوهو 'ىذرع لصقلاو ستجلاوهو ىتاذ ةثالك ىلكلا

 نوكي مف تاق ناف:زوهخلا بهذم ومو عوتلاوهَو ىدرعبالوأ ىناذن'سلامو

 نالهشاض ىلاو' هيفدق ىلا: *ىنغلا نسقنا ةثالثلا ماسقالا“ ىلا ىتاذلا نصملا ميسقت

 ْنَم دضقملا نوكي نا"زو“ تاق“ 'هلنابم 'غوتلاو هلزامسق لّمفلاو جلا

 نع اشاراخ ”نوكي الام ةثالثلل مسقملاوه ئذلا ةيناثلا ةيترملا ىفروكذملا ىتاذلا

 نم قبساهف ةزرقملا ”ةدعاقلا ىلع ءانزوخألاذه 'تلق“ناف'هناثزخ ةققح

 افيكف"ةفرعم دعاروك ذملا قئاذلاو لؤالا نبع نؤكي ةفرعم دعا اذا“ئشاَنا

 ةداعا ةدعاق:نا ام اريثك اسهّتع لدم ' ةذعاتقلا "هذه' تلق لوالاريغ“ نوكي

 َىَدلاوْعَو 9ه ىلاعتهلوةك اريثك اهنع لدي ةذعاق لوالا ريغ نوكت ةركت ةزكلا

 لدسيال ريقذ ماقمىف نوكت اما ةدعاقلا هذهناىلع 6 هلا'ضرالا وهلا ءامسلاىف

 تلق نافذ لوالا ريغ ىناثلاف ظلا ىلا 'هَق لدعإ ريم ماقدىف اماو للا ىلا هنع

 دعب هنكل ' نكع 'تلق مادهسالا ىلغهلمغ ريمضلاب قاثلأ قرينعتلا زوال له

 مانعسالاام تلق نا زاع ماروتسالاو لوالا' نيع نوكينا ريمشلا نم ظلا ذا

 امهدخا وا نييزاحم وا نيقتقح اناك ءاوس نابنعم ظفللا نوكي نا وهثاق
 رخال هانعم هيلا عحاَرلا ريمكلابو: هيدئعم دحاا لاا دراف ايزاحم رخالاو انقيقح

 00 اباضغ اوناكناو هاّيعر # موق ضرأب ءاوشلا' لزن اذا ئاشلا لوقك

 املا نم معا ةقيقحلا نم دصقملاو تابنلا هيلا محارلا ريمشلابو رطملاءافتلاب

 ال فراعتلا ناكناو نفلا رظنل ةياعر ءاقنعلاك ٌةيرابتءالاو ةدوحوملا

 0 ع 0 درسوا 0 ةهأملا ناو ةدوجوما 0 ةصتخغ
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 سمح يدعم سب يسم ' سب ا يس !
 دل قرح مج ثانبز1لاود قاوُح كلاثلاو نايك نالوالاؤ: امهنق ضخا

 تانفاضلاك ةيهلاويذشت ثنؤملا لثم ءاثلاون- فاالات عيمجم لقعيال 0

 قيس" ىذلا' وهو قزقخ اعدحا نانئعتق ' قارا ”تاعوفرااو ”تالوؤسلاو

 اشيا“ قتلا لمشف ,عالا ثم جردنف 'نعخلا' لك وهو ىفاضا قاثلاو:هركذ

 ناو ىلا ىلا ةيسنلاب ناسنالاو ناسنالا" ىلا ةيسنلاب د زك.اقلطم' هنه عا نوكيش

 ىلا ةشنئلاب وهو قلطملا مسجلا ىلا ةبشالانوهو ىئانلا مالا ىلا ةبسنلاب ناؤدملاو

 ديضقألا تلق اي اقينلا ءانئح قولا ند “تفنغملا دوم ام تناق" نآؤأ درهاوإللا

 ةقيقللا نيب. ميغا ذه ىلع غزلي تلق ناذ ناش و قيقملانم تا لانه

 قولان را تلق: قيقحت انك "نبال "ازاخع ىزَح قاتضألا نال ازاحللاو

 ىءم لظفللا نم دارت نأ وهو زاخلا موُع ةشرط لع ىزلا ظفل هيلع قاطيام

 تاق 'ناف عطقنم اماو لصتم اما ىئتسملا ةاهقلا لوقىف ام زاكلاو ةقئيقحللا لول

 انهه تاق زوال. وهو ةنيزق' الب تفيرعتلا ف زاحللا تاكترا مزلي اذه ىلفف
 سرفلاو ناسنالا ىلا ةيسنلاب ناونكللاك لاق ثيح ىناضالا :ليشملا ىعو ةئيرق

 مزلي تاق ناف اضيا كلذب 'رفشي فانضملا مّلاب ريبغتلا نا مم ظلا لا رظالاب
 ظفالا نع ةراسّبع وه ىذلاام ىلا عخرب ىذلا ريمضلا ىلا تايئزلا ةفاضانف |

 ىلكلاو ىزحلا نال كلذك سنلو ظفال تامازجلا كلت نوكي نإ ىلكلا درفملا

 ةقئقحىف هريدقت فوذ2 فاضم مالكلاف تلق ظفالال موهفمأل نانوكي اما

 ' نككو زوذ الف ظفالال ظفالا موهفملا تانزلا نوكف همؤهذم تايئزد

 ظ نككو قاعو رانا ءاعوىف 'كلوقك ةشبالم "دال ةفاضالا: لمح بات نا

 نوكف نيئدتيملا ماهقاىلا اس رقت ىزاحم ميسقتلا اذه نا نم قيس اع انضيا هعفد

 ةبسنلاب ناورحلاك )لاكش الف ئزاجلا ميسقتلا ىلع ءاش ظفال تانيئزجلا

 زا ىلع يش ليثقلاف ةئعونلا اههتقيقح 5 نا (ةةمرفلاو ناس الاكل
 قيقا 0 ىف 2 ”لسملاو امهتقّقح دارفا درا ناو ظلا وه ام” ىفاضالا

 امئاذ' عونلا لمح كلذك قاذلا نم لصفلاو سّدْلا'صملا لدج اك تاق ناف
 ىث الو تاذلا ىلا بوسأملا وه ىناذلا نال ىناذب سول عونلا نا مم اًضِيا
 بوما نيبرباغتلا ىفتقت ةبشنلاوتاذلانيع هلال ثاذلا ىلا بوّسنع عونآاَنت

 2 ىوغللا ضافاكلد د دي تاق ىناذ عونلا مهلوق ع ها: الف هللا ايوب
 ([ه 4 هلا د تصصمفلل 1507-7



 هت 7+ 1 :

 ىجالطصالا ىنمملا دصقملا ناك اذا اماو هيلع ىنيم رئاغتلا نال هحوتم لاؤسلاف

 لاؤسلا هحوتبالف اضيا هيف لخاد عونلاف هنامزج ةقيقح نع جرالام ىنعا

 رباغتلا ىضتقب ىتح ابوسنم امساال موهفملا. اذهل اعوضوم امسا نوكي ح هنال

 سفن ىلع قلطي ام ىناذلا لاق ناب ىوغالا ىلع هلمحب ىرانفلا لضافلا باحاو
 دارفالا تاذل!نم دارب نا زو< حو اهدارفا ىلع قلطي كلذك ةيعونلا ةيهاملا
 نككو لاكشا الف هيلا بوسنملاريغ بوسنملاف اهدارفا ىلا عونلا بسنيو
 لوالا ىللمف ةحراخما ةلخاد تاصخعللاناىف اوفلتخا مهناب اضيا باح نا

 اروتبس اًييِش هيف نال ادح لمأتف ةحمحس ريغ ىهف ىاثلالعو ةدخحص ةسنلاف
 ىننتالو نمسشال ح سثلاىف ةروك ذم ةبوجحا انههو نابعالا هفشكي ناذ آلا نع

 حورقملا مالكلا دارباىف ةدئافالو حورج ىلع حورجالا ىهامو حورقلانم
 دضقملالبهتاذب موقيالامىنعارهوجلا لباقبام ضرعلابدصقملا دل («ىض ع اماو)ل
 لباقتلاو لباقتلا فاعلا ( هفلاحن ىذلاوهو )ل ”ىثلاىلع لومحلا جراخلا
 لباقتو رصبلاو ىمعلاك ةكلملاو مدعلا لباقت ماسقا ةعبرا ىلع نيئيشلا نيب

 داوسلاو ضايبلاك داضتلا لباقتو متاقب سيل ديزو مئاق ديزك بلسلاو باجيالا

 لباقت اما انهف امرئاظنو ةرثكلاو ةدحولاو ةيلواعملاو ةلعاك فياضتلالباقتو

 ( ناسنالا ىلا ةيسنلاب كحاضلاك) ةكلملا و مدعلا لباقت اماو داضتلا
 تاق.ناف قطانلا ناورملا هتقيقح نال ناسنالا ةقيق>نع جراخ كتلاناف

 ناسنالا ىلا امهنم لك ةبسن نال تحب مكحم ايضرع ك.متلاو ايئاذ قطانلادع

 اينطابوا ايرهاظ قطنلا ناك ءاوس هدوحو دعب ناسنالل ناقحال امهنال ءاوس

 ىممسىف لخد اف ظفالا مضوي اعدحا نيقبرطب ىضرعلا نم ىناذلا قرشب تلق

 انددوو ةغالابتك انشتفالو ىضسع وهفالاو ىتاذ وهف هلع وضوملا ءانعمو ظفللا

 ناويمحلاك الخاد قطانلا ناك ريغال طقف قطانلا ناويعل عوضوم ناسنالاذا

 ضرش ىناثلاو انضرع كحاضلاو امئاذ قطانلا ناك كلذلف احراخ كحاضلاو

 الثم نيئيش نم ةيك م ةقيق» فرعيو لقعاا حرتش نا وهو لقعلا

 للا نآزح هنالوقنف نيمحمكس ىمعسام لبق اذاف اهنع احراخ اهادعام نوكيف
 عضو نم ءاح امنا كلذو ةجراخ روماف اهريغوا ءارفصال هعفن اماو ركسلاو ظ

 ىخذرعلا ند ىباذلا زيبع نا لصاحلاو لقعلا رابتعا وا نيرهعكس ظ لس



 ةزوهشملا تاطانلا نم لعجوا نيلوالا نيهحولا لع لمح نا الا مهللا ا

 ع الطالاذا رسعتموا ردعنؤ ةقيقحلا تايهاماىف ىضرعلاو ىتاذلا نيب زيبقلا اماو

 قياقللا ىلع عالطالاىف لاع بعك هلنعوا ضعب دنع ىلاعت هللاب ص:تغ قيااقحلاب

 ثح ىفدنسلا ديسال ىهتنملا رصتخملل ةيشاحلا ىلع انتاقيلعتىف ماقملا اذه انقةحدقو

 ىتاذللنا عاوانهه ىنكي ردقلا اذهو مامتالا هتلارسي دحاو لحىف ةدحولا ةهج
 داوسال ةينوالاك همه لبق ىناذلا مهف روصتنالام ىناذلا اهدحا رخآ تافيرعت

 ناسنالاو داوسلا مهشبمل الوا ةيمسملاو ةينوالا مهشرملولذا ناسنالل ةيمسجلاو

 ىناذلا اهيناثو اضيا عونلا لمي اذهف لكلا عافترا مزلتسي ءزجلا ع افترا نال
 تاذلاب اللعم :نوكال :تاذلل .توم نا :ءاتعمو.ةلس تادلل فلوس نونا
 هسفنل داوسلا تورثذا رضي الف ءزملاب اللعم هنوك اماو هنع ةحراخ ةلعبالو

 داوسسلال ةينوللا توبث اذكو .ةسفن ىلع *ىتلا. مدقن“ مزلالاو للعت لل
 الاو هنع ةحراخ ةلعبالو هيلع اهمدقتل داوسلابال للعم ربغ ناسنالل ةيمسخلاو

 اهئلاثو ثلثلا لع. اًضبا فيرعتلا اذهو .هتاذىف انول نوكيالف اهئاقنلاب
 لعثيالو ةقبقحلا ءزحب صتم اذهو لقعتلاف تاذلاىلع مدقتب ىذلاوه ىناذلا

 صملا فيرعت ليوأت نا ريرقتلا اذه نم لعف هسفن ىلع مدقتبال وهذا عونلا

 قيقحملا اذهو هدصاقم ةرثكل ىلوا جورخلا مدع ىنهم ىلع لوخدلا لمح

 تفىع دق ( ىتاذلاو ) مامنالا ىلع هتلادلاو ماللا ضيف نم هجولا اذه ىلع
 ظفل نا عاف ةبسنلا اذه عمت ىف مالكلا ىت نكل ماقملا اذهىف دصقملا وهام

 ىلع حالطص الا ىف ةعوضوم !هسأرب ةلك ىه لب ةيوغل ةبسن نكتملنا ىتاذ
 ةجاح الف ناهرب نباو ماشهلا نباو ىرهزالاو ىناكلا لاق اك قيس ارك هانعم
 سم اك ةيوغل ةتبسن تناك ناو ح ةبسن الذا ةماكلا هذه ةبسن عج ىلا

 ةرهاظ اضيا ةبسنلاف ةملكلا سفن نم ءاتلا ناك نا مث نيريخالا نيهحولاىف

 اذا اماو هحولا اذه ىلع ةقيقللا ىنمع تاذلا لامعتسا ةغالاىف تبثمل ناو
 ىنمع وذ تنومه اهنا ىلع اثينأت ءانلا نوكت لب ةملكلا سفننم ءانلا نكيإ

 فذحي نا ةبسنلاىف ةدعاقلا ذا ادج لكشم ةبسنلا هذه مي“ ف بحاص

 ىووذ لاقيف اواو فلا بلق مث واولا ىنعا ةفوذحلا اهمال در مث ثينأتلا ءان

 ؤ



 ا

 ُتاَوَحَف ملكش. و" لاقت ىنا ظفاتلاو ةكتلا خا لولاه لؤوقم'“ لوقم 'لصا

 مراللا نريبسفل لدا قمع قمع لوقلا :نضغلا ريسفنو ةماهف 5 0 ف لالا

 ةفشكتس ةماهفتسا هذهامو وهام باوحىف لاؤسلانلع لو تاوجلانال

 ناك ريدعلا نوكي نا مزاي لبق ناف هنع لؤسملانع ةرابع وه ظفلو ةقيقحلانع

 دداعلا' 'ىذتقن“ ىهو ةكرشلا بس ةروضصلا هذهىف لاؤسلا نال انه اعجنوا

 لك كلا جلنار قخدع الوعلملا مودل لك كنلل ايه وها كذا اسيا
 تان نا نكعو احادخ مالكلا ناكلام لقو وه ركذمل واف انه هنع لوثنملا

 لاؤدلا درت ةدعتملاو دحاولانم 0 لؤسملاىلا امحار ريوخلا ناك اذا هنن ْ

 عي الثم وهام باوخىف لاق هنااكف لشقلا ىلع ىنبم وه ركذ لاشؤا اًضيا

 هنع لولا نوك ةرو هدع سقو:وهام لاش ادحاو هنغ لؤسملا ناكاذا

 "ئثنع' لاو لا ناك ناذ هنع. لؤملا ةيهام ماع باطناع لئاسلانا لعأ اذدعتف

 ايااط نوكي ءامشاوا نيثيش نع ناكناو هب ةصتغ ةهامل ابلاط نوكي دحاو

 : قطانلا ناو.كلاب باجي وهاع ناسسنالا نع .لئش اذا الثنءامهنيب' ةكرتشملا ةيعاملل |

 لك نال ظقف قطانلاب الو طقف ناودملاب باجنالو ةصتخلا ةيغاملا مام هال ظ
 اهّتع عب راخ اهنال الثم كحاضلاك اهزيغبالو اهماعال ةنهاملا ءزح'اًمهنم دحاو

 باح ' مهانع ةاثم لغبلا نعو" امهئعوا اعاعن سرفلاو ناسنالا نع لش اذاو

 نالطقف ”قاءانلابالو قطانلا"ناويحلاب باحئالو كرتشلا' مات هنال طقف ناودطاب

 هلال ساةخبالا نم هقوف اعو ىبالا مدلابالو كرتشمال صتخغ امهنم دحاَو لك

 زيغالزيمملاب باوملا باطإ اها وهف ىش ئاب .لئاَشلا اما همامتال كرتشملا هرج

 '”ىش ىاب لكس ناو ىتاذلا زنعااب باولا نوكي دئاذىف وه ”ىش ىاب لئش ناذ

 رع نه وه ”ىش ىاب ليس ناو ىذرعلا زيمملاب باؤجلا نوكي هضنعىف وه

 الم. ىضرملابوا ىتاذلاب باح نا روحي .ىا قالطالا ىلع اولا نوكي دبيقت
 قاب لئس اذاو' قطانلاب باوذلا نوكي هتاذؤ وه د ىاب ناسنالا دنع لئسااذا

 نوكي وه ”ىش ىاب لئس اذاو: كتءاضااب باوجلا نوكي هضنعفف وهن *ىش

 مانقملا اذهىف ةدهمملا ةدعاقلا ىه هذه كحانضلاوا طقف 2 باوجخا

 ١ ١بسم )

 2 ةريدش )

 | (اوتتام باؤح قف لوقَق اما نيفتلطملا م مالك ىف 6 هي تسال ةحاضفلا اذا

 ةساهفةسالاام نم موهفلا لاؤدإب ,قاكج كبل ) ةضحلا ةكارسش



 اظفلا ادسب ناك ناو اذهو ةضحملا ةكربشلا بسحب لاؤسا|, باو> ىف هريدقت

 اهدحا نين *ىح بسملاو لوقع قاءتب نأ زوو ىنعم بيرق هنكل

 هلت ريدقت ىلع ىناثلا وه انهه دصقملاو ردقلا ىنعع امهمانو رفا ىنم“

 ريدقت ىلعو نا_صقنالو ةدايز ربع. نم ةكرسشلا ردقب باو لاش ىا لوقع 0

 ىنمع نوكينا زوجبو اضيا ردقلا ىنمع نوكي نا ظااف.ردقألا لاؤلاب هقاعت '

 عصف هلا وهو قيس اك ةقرساا نزو ىلع. ردصم ةكرشلاو كعب وهو بسنلا

 تان.صوصخلا ن ٠«ع ةصاقغا ىنمع ةضخحللاو ةديسا رو ل نوكي نا زوو

 ضمءب ىف افلا دقو دحاو امادؤمو ةضخأ لدي طقف عقو محلا ضب ىو

 لق ناذ ةلباقملا ةنوءعو ماقملا ةنومع دافتسي ريصأ اذا هيف لاخ الو مدلا

 با اوجيىف لوقم ناسنالا الثم ةضحلا ةكرشلا بسحب لوقم اضيا عونلا نا

 اسنج ناسنالا نوكف ةضحلا ةكرشلا بسح ديلوو 100 ورعو ددزإم

 هنا مثال اناق ماسقالا لادن مزلي هن ال ميسقتلا وا تيرعالا لطف عون هنا عم

 اماو عما الو عنملا هيف طرشي الف ىنم فيرعتلاو مسقتلا دصقملا لب فنيرعت
 لاؤَدلا اذه نا. باوصلاو لخادتلا رضي الف رايتعا نوكي نا زوجت ميسقتلا

 نا ىلا ىنءملا لوف رصحلا دشن ةضحللا هلوق نال باوملاىلا جاتحب ىتج دربال

 بسب لاقي اك هنال كلذك سيل عونلاو ريغال طقف ةكرشلا بسح لاق سنحلا

 دنقلا اذه نع لفاغ لئاسلاو لاكشا الف ةيصوصخلا بس لاقب كرذك ةكرشلا

 | ناسنالا ىلع لوتمدنالسذج ناودحلاف ( سرفلاو ناسنالا ىلا ةبسنلاب ناويملاك)
 سنج ناو لاف سنح وهفكلذك هناش وهام لكوةضح# لا ةكرسثلا بس سرفلاو '

 سذجلا وه ةضحلا ةكرمألا بس وهام باوحىف لوقملا ىا ( سنا وهو

 ىنأيس الا فرعيو وا دحيو لقب ملو مسريو لاق اعاو سنجلا ىا مسيو
 (هنابإ رظتناف لك | جنو ماد ىلع سلا تايلكلا مات دنع اذه دمب هلرصفت' |

 سلا سنحو سنجلا سنج ىلكلا لق ناف سنو س زد اك ) نفط

 | قلطم نم صخا ى اكلاف قلطملا م صخا ديقملا نالسذخلا قاط» نم ع ظ

 | مي ال لل 7 نميرمت زوم الف صخا, ناك اور سأل |
 || لماش ماد رابتعالا اذه ىهو همويقمو هاذ. رابتعا اهدا نا رابتعاب ىلكال الق |

 اذهب وهو سنجل اسنج هنوكوهو هضراع رابثعا امهيناثو نسا تايلكلا عيل ظ



 سيلءدارفا عج هنال ناويلا ىلث» فيرعتلا لمشي الف ءالقعلاو روكذلاب صتخم

 دينا كلل "د

 أ لوالا رابتعالاب ىلكلا نا ديرا نا مف سنجلا قاطم نم صاخو ديقم رابتغالا
 ماع زابتعالا اذه هنال ىناثلا سايقلا ىرغص مثالف سنجلا قلطم نم صخا

 ىناثلا رايتعالاب سنملا قلطم نم صخا ىلكلاذا درا ناوكف معاك فورعمو

 فيرعتلا نمءزج سنل رابتعالا اذ,م هنال ديفم ريغ هنك] ةلسم اهرساب تامدقملاف

 6 نيريثك ىلع لوقم ) لاكشا الف لوالا رابتعالاب فيرعتلا نم هتيئزج امناو
 نيع فيرعتلاو هفيرعت هنال هنيعب ىلكلا وه نيريثك ىلع لوقم هلوق لبق ناذ
 نوكيو رخآلا نع اينئم اهدحا نوكف اليصفتو الاجا ارئاغت ناو فرعملا

 قلعت ركذ لوقملاوسنح ىلكلاناببيحاو اهدا ىلعرصقلا ىلوالاذ اكردتسم

 ليصفتال هركذ نوكي نا زوج هنابو نيفلت هلوقب فصويل نيريثك ىلع هلوق هب
 نابجال تافبرعتلا دوبق نا لاقبام هديؤيو انمض ع اع عرصتلا وا لاجالادعب

 تاشرعتلا نا لبق كلذلو اهفشكو ةيهاملا قيقا نوكك دق لب ةيزارتحإ نوكت
 ديك انلاىلع هلمحم باحن نا نكمو ةعبان تازارتحالاو ةهاملا فشكل اهدوبقو
 *”ىهعس و قطنملا لب ىلقعلاوا ىبيبط ىلكلا ىلكلا نم دوصقملانوكي نا مهون عفدل

 لعفلا ىلع لو اهدحا ناب هنَغ باوجلا اماو ىلاعت هللاءاش نا اهني قرفلا

 دوصقملا لب اعماح فيرعتلانوكيأل نا مزاي هنال رظن هيفف ةوقلا ىلع رخآلاو

 ريدن اهريغو ةيضرفلا تاباكلا لمثيل الوا لعفلا ىلا جرخ ءاوس ةوقلا امهم

 لش ىلكلا دق نعو سنخلا فيرعتىف هعوقونع رظنلا عطق عم لوقم هلوقو

 ءافشلاىف عشا هب حرصام ىلع امبيف ىرحب للا ناف اضيا ىثزملاو ىلكلا

 الصا ”ىش ىلع لمحال ق.قحلا ىثزملا نا. هرس سدق دنسلا دسلا لاقو

 قيرطب هريع ىلع هلج نيرباغتم نيسعا نم هبف ديالذا عنتم هسفن ىلع هلج نال
 قرأ روبخلا .لاقو .ىجراشلا داحالا لجلا طرشذا اضيا منتمم باحيالا

 اذه انوةك رابتعالاب رياغت» تاذلاب هعم دحمد رخآ ىثزح ىلع لم قيقحلا

 نارياغتموالثههنبعب ديز امهتاذ نال تاذلاب نادحمم اهبناف باتكلااذه كحاضلا

 ضب اناوقىف اك ةيئزح ةيضقىف رخآآ ىلك ىلع هلح زوي اذكو رابتعالاب
 ليت ناف ) أطخلا ةوقىف رووجلا ةفلاخم ناعم اذه وه قأاو ديز نامنالا
 وه ملاس رك ذم مح نيريثك ظفل نال دارفالا نم اريثك ل مثيال فيرعتلا اذه

 عر )د
 ظ



 ” ركذتلا نع الضف دازفاال سل هنال ةنضرفلا تالكلا اذكو لقاح الو رثذع | نع الضف دارفاال سيل هنال ةيضرفلا تاباكلا اذكو لقاع الو رك دع

 رك ذمهدارفاعبج نوكي سذ> دج والذا فرعملا دارفانهدرفلا ل مشبال لب لقعلاو

 ةسرعلا دنعف عج اذاو نانثا ةزكلا لقاو ريثك عج نيريثك نااضياو ءالقعو

 ىلكلا فيرعت لءعشنالفةعب راب نينقطنملا دنعوةثالئاه دنع 5-5 لقا نال تسب قع

 انلق ) امماح نوكي الف ةعبرالا نود اموا تسلا 0 تيرشتلا اذه اذكو

 تاحماسم ىلع هلمصت ىناثلا اماو بيلغتلا ىلع هلمح ' مفدنف لوالا لاؤسلا اما

 ةيقيقحلا عاونالا هن 000 نيفلتخم ) اضيا لوالا عفدنب اذهبو ياشملا

 لبق نم ةيهاملا ىنمع انه ىهو ةقيقح مج قياقحلاو اهصاوخو اهلوصفو
 نيبو امهني قرفلاو 0 تاملكلا لمثل قاطملا ةداراوت ددقملا ركذ

 انهه ىرحب الف فالخلاو فالتخالا نيب قرفلا امأو افنآ قبس دق ةيوهلا

 صاوخو ماعلا ضرعلاو ةديعبلالوصفلا هب جرخي 6 ايناذ الوق وهام باوجىف )

 بسحم وهام باوج ىف لوقم اماو  فرعملا ىلع فرعملا قبطناذ سانجالا
 متذ حامسااىف 6 ةيصوصخلاو ) قبس اهف مالكلاك هيف مالكلاو ( ةكرشلا
 ةسمه ةفص ءاهلا فب صوصلخلا نا هبحو ناكو اهمضض نم محدفا هيف ءاحلا

 قاحلا قءليالف ردصم اهء<و ردصملا ىنعع ريصي هيف ةيردصملا ءابلا لوؤدبف

 نوكيواةفصلا ىنعع ردصملا لعح ىلعءان ةلجا ىف عصي امناو هب ةيردصملا ءايلا

 بوصنم ( اعهإ)ر صتحلا حرش ىف ىئاظلا لاق كلذك ةيردصملا نود ةغلابملل ءايلا

 ةدكؤملا لاوحالا نم نوكتو نونت ةدرفم تلمعتسا اذا عم ةلك ذا ةيلاخلا ىلع

 0 عونلا نوكي نا مزلي اذه ىلعف لبق ناف رثواولا نم ةدافتسملا عاقجالل

 الف روصلا ضعيف كلذك ناك ناو ةداع كلذكس لو:دحاو تقوف ةوىف نيلاؤسلا

 ا ةمعملا نم دوصقملا ناكاذالاوسلا اذه درباعتا انلق 6 اعم هلوق مك مح

 دوحولاىفةمعملا ةمعملا نم دوصقملاناكوا ضعباابهذم وهاك اج ىنعمي ناك اذااماو
 درب الف دحاو نامزىف نكي ملذاو ةساوللا ىف عمتجو امهنع اباوح وكت هلأ ىنمك

 وحن هتقووا عاقتجالا ناكمل عم ةلك لصا ةلك لصا قافنالاىف لاقام هديؤيو لاؤسلا اذه

 عاقتجالا در ه.داربدقو ( ادغاعمداسرا ) وحو ه«نايتفنيهدلا هعم لخدو

 اوهكراو نيقداصلا مماونوكو #37 وحن نامزلاوناكملا ةظحالمريغنم كارتشالاو

 ضعبل ادنعوهاك ةقيقح ناكءاوس ىنعملااذه ىلع لو# انمهو ىهللا 3 نيمك ارلا ع

 قع



 رب بسحب ل 000 صاخمتالا 0 عوونلا لبق ناف ف 0

 ا ار مهذ سيشلاك, صخش ىف رصحمملا ع ويل! :اما» فادك ةيصوصلحاو" |

 ' اهل رعت هوك تاالوا و انإق مسقلا اذه .ىلع تفيرعتلا لمثل الف رسغال طقف ةيصوصخلا |

 ١ لاوشا الف .ةمجراخا دارفالا مزاي. الو ةيضرفلا دارفالا ىف ك رتشالا كيف سولو مث

 بسحب وأ هلو3 ىنعا صملا مالك فوطعملا فذخ ىلا ةحاح ال هنا هنم رعف

 | «ورعوبسز ىلإ ةيسنلاب ناسنالاك ) انه نيشملا ضعب هلعفاكط قف ةيصوصخلا

 هناش وهام :لكو ةيصوصخلاو ةكرشلا بسحب باوج :هنال عون ناسنالا .هناف

 قيقحلاى ا «عونلا رز لوقللا كلذ يا « وهو عون ناسنالاذ عون وهف كلدك

 قوما عونلا ىا 4 مسد مينو سنجلاب ةلباقملا ةنيرقبو قالطالادنع ردابتملا منال

 ا س اهف. مالكلاك هسيف مالكلاو 6 نيريثك ىلع لوةم ىلك) عونلا ىا 0من

 00 ر) سذجلا سذنج .هنوك ىلع دراولا لاؤسلاادعام رك ذام .غيىف

 نييمشااكص ىف ىصختملا:عوالا لمشرل ايثهذ وا احراج فالتخالا ناك ءاوس

 ناكاشسررق اقلطم سلا نع هب زرتحا« ةقيقلانود ) ءاقنملاك مودعملا عونلاو
 ةددسلالوصف'| نعم ما.ءا ضرءلانعو اقلطم سنللا ضاوخ نعو ادمعب وأ

 نيريثك لع رالوقم امهنال هلاثثاو سذجلا ىلع قداص:بفيرعتلا اذه. نا لق امو
 هذهو هرعو دز ا لاؤكلانع اباو> نوكي ناو.كا ناذ اضيا ددعلاب نيفلت##

 لسنا نال حدسافف هرابغا: نع اعنام فيزعتلا نوكي الف نسرفلا كاذو سرفلا

 صاظوهو ددع'اب نيفات# هاوقب جرخم ل ناو ةقيقحلا نود هلوقن جر هلاثماو

 زرتحا 6 ايئاذ الوق وهام باوح: ىف اءنام فيرعتلا نوك.ف نايءلا نع نوتسم

 ىا باو>يىف نالوق» اموناذ قيقللا عونلا صاوخو بيرقلا .لصفلا نع هب

 لك وهف ىفاسضالا عوذال اماو قيقحلا عونالا فرجا اذه نا لعاو قوه د

 ىقاضا عون هناف لوي اك ودام باو>ىف سنجلا اهريغ ىلعو اءاع لاش ةيهام

 ىلاةيسنلاب نيعون رعثلاو ناوملا نوكف ىئانلا م.لا رصشنا ىلعو هيلع لاقب

 هحو نه صوصخو مروع ىفاضآلاو قيقملا عونلا نيب قرفلاو ىئانلا مج ظ
 مجلاو ىاناا مسإلا لثم ةينادالا عاونالاك ىت.ةلسا نع ىفاضالا قارتفا ةداف

 قلاع ةلطسلا قياقأاك ىناض“ انع ازاتم قيقللا عوالا دوحو ةدامو قلطملا |

  هناف ناسنالا رهو لفاسلا عونلاك ءاتجالا ةدامو ةطقلاو ةدحولاو سفالاو
 ) عوأ 0 5920-0-0 2-0-2-9
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 || .علونالا ىفابيترفإددأ.ةضيالالهاو لقا ىلا ةيسئلاب.قاضأ اوتو ىلا حل ١
 || قيقحلا عونلا ناكلالاو قبقخ عون قوف ققح عون نوكي ىتج لاحم ةقبقحلا

 قلطملا مس اكعاونالا عاعبرا هبتارف نكمف ةيفاضالا عاونالا بيرت اماو اسنح

 ىنانلا مسجلاك رخآآلا ضعبلا نم صخاو ضعبلا نم معاوا ناسنالاك اهضخاؤ
 لقفلاب لثئعدقو دوحولا ىف لاتشم هلادحوب مو درفملا عونلا عبارلاو ناو.ملاو

 نا ٍلعا 6 لوقملب ) ههخو لمأتتف بيرقلا. نود دنعبلا لع فطع هنأ للا ظ
 عباتلل مكلا تورث ديفتف اتيثم ناك ناف افنموا اتبثم اهلبقام نوكي نااما لب ةلك

 دنعو روهجا دنع بارضالا ىنعم وهو هيفنو عوبتملل هتوبثنع توكيبلا عَ

 ىعم وهو عوبتملا نع مكحلا أ 6 عياستلل مكحلا توس دشن تحاسلا نا

 كشلا عد اهطق تناث ورع “يم ناورع لبد ز قءاخ ىنعف هدنع بارضالا

 دز ”ىحب مدع ىضتقت تخاحلا نءاذنغو زوهذلا دنع همدعو سز "نجى

 هيفنو هتو نع توكسلا مم عباتال ركحلا تورث ديفتف ايفنم نآو انضيا :اعطق

 ورمعل ”ىلا توبث' ور لتدبز ىنءاحام ىنعف روها دنع تدثملاك عوبتملا ف
 اضيااعطق عوبتملا نع مكمل ىنن دنفت لبقو هئحع مدعو ديز “ىجن لاقحا عم

 دربملا لاق ]) ىعطق امهالك ديز ”ىمع مدعو ورع *ىع روك ذملا لاثملا ىنمف

 لئدبز قءاحام ىنهف عوبتملاو عباتلا نع مكحلا ىنن ىنالا ةروصوف ديفن اهنا

 دربلا بهدم مهضع لاقو قرتلا لب هنع ريمملاوهو ورع ىتءاحام لبورع
 مدع راوكادللا ٠ كانشملا سلا دنع االوكدسم عوبتملا لعحو عباتلا ىلا قالا .فرص

 اما .صملا مالكف قنم:اهابقام انههو كوكشم دءز ”ىحعو عوطقم ورع *ىحب

 نكل رؤهّعا بهذم لع لومت اماو ىلا: ةروصىف ىناثلا بهذملا لع لوي
 وه“ىش ىا باؤجح ىف ) لالا ةلالدو ماقملا ةنرق. دافتسي اعطق.عوبتملا فن
 | لئسي اعاو مايفتسالل انرهو وحلا لعىف ةنيه ريثك ناعم ىا ةملكل ( هتاذف

 ١ ىأ « اماقءريخ نيشرفلا ىا* وح اهمعيسا ىف نيكراشملا دحا زبع اع اهب

 ثنؤم نوكيدق تاذلاو ىناثاا ىنمملا انهه دضقالاو منتمللاو نكمللاو مودهملاو

 # ىحاتلاردلا 639



 هللا

 ةيؤهلا ىنمعو ةقيقحلا ىنمع نوكيدقو ثينأتل ءاتلا نوكي حو بحاص ىنمب وذ
 رظن هيفو ةماكلا سفننم ءادلا نوكي حو دبز تاذو ناسنالا تاذك

 ىا ( ان ل ةيهاملاو ةقيقألا ىا 6 *ىشلا زيع ىذلاوهو ) ربدت ةغللا ىلا رظن
 *ىثلل رخآلاو امل نيريمملا دحاف © سنجلا ىف هكراشي ) ىرخا ةيهام نع
 نيمدقتملا بهذم ىلع ىنبم فيرعتلا اذهو ىرخالاب نيتيهاملا ىفدحا كراشيىا
 ةنسسلالا ىف روهشكملاوه اك سنج اهلف لصف اهل ةسهام لك نا اولاق مهناف

 لصف نمو رابعالاو دارفالا لم ب سنح نم هبف دال فيرعت لك نانم

 سنجلا ىف لصفلا نيم-ق ىلا لصفلا اومقف نورخأتملا اماو رايغالا جرخم
 الكل مشيل سنجلا ىف هلوق فريرعتلا ىف اوذخأي ملو دوجولا ىف لصفلاو
 نيصانمةيهاملا بكرتنانه رخا فالتخا ىلع ىنم فالتخالا اذهو نيمسقلا

 عازنلا نا قحلاو نيرخأتلا دنع .زئاحو نيمدقتملا دنع عنتمم نييواستم

 امهني هيلع قفتم عوقولا مدع نالعوقولا نود زاوجلاىف وه امنا فالخلاو

 وهو: لصفلاوه سنجلا ىف هكراشي اع “ىلا زرع ىذلا ىا ( لصفلاوهو )

 . 6 ناسنالاىلا ةبسنلاب قطانلاك) بيرقلا سذجلا ىف تاكراشملا عيج زيمنا بيرق
 سلا ىف اهلك نعوا بيرقلا سنجلا ىف تاكراشملا ضعب نع زيمنا ديعبو
 رجلا نع ناسنالا زيع هناف ناسنالا ىلا ةيسنلاب ساسلاك طسوتملاوا ديعبلا
 سنجللا نب قرفلاو ناودلا نم اهرنغو لغلاو سرفلا نود .رجملاو

 || هتحم نوكيالو سنج هقوف نوكيام بيرقلا نا طسوتملاو ديعبلاو بيرقلا
 ٌْ مسج اوهو اسن> هقوف ناف ناويحلاكر يخالاو لفاسلا سنجلا هللاقنو سنج

 || سنج هقوف نوكيالو سنج هتحت نوكيام ديعبلا ناو عون هنال هتمنال ىئانلا

 أ || مجلاوهو اسنج هتحت نافرهوجلاك سانجالا سنجلاو ىلاملا سنجلا هل لاقبو
 هقوف نوكيام وهف طسواملا اماو لفغت الف لمأتو رطن هبفو هقوفال قاطملا
 | اك ىلإ رظنلاب اسنخو هقوفام ىلا رظنلاب اون .نوكف "سند هتحنو سنح
 نوكيام بيرقلا سنجلا موقلا لاقام لآم اذهو قلطملا مسجلاو ىئاثلا مسلك

 ميج نعو اهنع باوجلا نيع هيف اهكراشيام ضعب نعو ةيهاملانع باوجلا
 باولا نوكيام ديعبلا سنجلاو ناسنالا ىلا ةبسنلاب ناوملاكه يف اهكراشيام
 || امهنيبامو ضعبلا نعو اهنع باوجلا ريغ هيف اهكراشيام ضءب نعو اهنع

 ( طسوتم )



 - ذيل سلا
 كرمك كلا لاق (قطاثا نكي ةينكك هنأ وهوأ ليقأ ثد انههو اطسوتم

 نوكيالف كاذكاضيا نملاو ىكبيو كحمتو قطنب كلملاعم ناسنالل ةضاخ

 ىنبم لاثملا اذه نا هنع باخ نا نكعو ةصاخ كحاضلاو الصف قطاناا
 قطنملا "نول “نسادنلاقعاك عراف: كاملا نوازكتم مهو تانكشللا تحلم لع
 مسجلا ىلا: رظنلاب وه اغا ةيصاخلاو ةيلصفلا ناب باح نأ نكعو ةمكملا ف

 روبطاا ضعب. قظناماو ربدت ناودكلا ءا نم رهاظلا وه اك فيظالاال فيثكلا
 ةجئاحال تلق نافذ لصفلا ىا ( .مسريو )) اذه ذخ ىهلعتلب ىييبطب نيلف
 منال تلقاك "ردت ن وكف نيترع هشرعت قسدق هنال فيرعتلا اذه ىلا

 طسوتل و ىفلاو ىذلا ىنعا سانال ةئالثلا عيابطلل .ةاعارع هنال هكارذتسا

 لوالا لوقنوا فرحلاو لعفلاو مسالا تفيرعتىف ىباللا لضانفلا لاق اك
 ىناثلاو ضعءبلا بهذم وهاك امهنيي قرفلا ريدقت ىلع ريسفم لب تيرعتن سيل

 مهفام ىلع نيرخأتملا بهذم ىلع ثلاثلاو نيمدقتملا بهذه ىلع ىنبم
 لمفلا ىلا مسالا نع لدعاما « لاقب ىلكهناب ) ىناثلا هجولا ىف ىرانفلا لوقنم
 وهاع لاؤسلالا نع باوح هنالهلبقام نيبو هنب قرفلا ىلع هسنتللاماو ندفتلل اما

 ننريثك ظفل نع لدع اها (يفاازعإل * "وش ىلب لاؤسلا نع ةيباوتخل كاباطو
 نئفتللوا *ىش ىاب :لئس لئاسلا نال باواو لاؤسلا نيب ةبسانلل *ىثلا ىلا

 ىرانفلا هلضفاك عوالاو سنجلا هب جرخ 6 وعن يف ل يارا 2 سماك
 ءزملاو هتمءزح سن+لانالعوالا ىلع سنجلا مدق ةصاخلا هب جرم © هناذىف )

 لنا نال اضيإا هنم ءزج هنا عم لصفلا ىلع عونلا مدقو لكلا ىلع مدقم

 لاملا مضومىف هتاذىف هلوقو لصفلا الذي وهاع باوجلاىف ناكراشم عونلاو
 لالا عوقوزاو>ىف اهلا ىأر فالتخا ىلع هنودوا ليوأتلا لعاما وه نع

 رظنلا مطق عمىا هتاذ ىفاظحالموا اربتعم وه ”ىش ىا ءانعمو همدعو أدتبملا نع ا

 ىنا موقم لوعفملا ةيص ىلع زيملا ىلا ةبسنلاب لصفلانا عا هضراوع نع |

 1 170 272 343 ل 2 113 779:0013- 283-321 1 3 وك قا: ك7: كلع ظقتنتا 2313:7270“ 7 7255072137 18:12:22 71 17 717 2:7 777701717101710: 11777 د 16 تتاح تبا ل هاش

 ىا مسقم هنع زيملا ىلا ةيسنلابو ناسنالا ىلا ةيسنالاب قطانلاك هماوق ىف لخاد

 ءزح نال لفاسال موقءىملاءان موقملاوناوحلا ىلا ةبسذلاب قطانلاك هلممسقل لصحم

 للعانرك ذاعاو تالوطملا ىف هل.ضفتو سكع اب مسقملاو ايلك نيكعالو هر ولا

 1 ا 1 71 ج7 حسام حدس دلج دماج حسم د سا
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 هي 0+ 1م
 هك اكفنا عنتع نا اماذ ) قل ام ةئيرش قبس اهف ةفوذحم اما ةلك نوكف
 هنال ماسقا هثالث ىلعوهو « مزاللا ضرعلا وهو ةيهاملانع رث ىضرعلا ىا

 نيدوحولا الك ىف ىا ىه ىه ثيحنم ةهاملا نع كات عنتع نا اما
 عنتعوا ةعبرالل ةيجوزلاو ةثالثال ةيدرفلا موزلك ةيهاملا مزالب .ىمعسي اذهف

 موزاك دوجولا مازالب ىمسف ىجراملا دوجولا ثيح نم الوم هك اكفنا
 ىنهذلا مزاللاب ىمسف ىنهذلا دوحولا ثمح نم ةيهاملا نعوا ىثبعلل داوسلا

 عنتعام نال هزيع ىلاو هسفن ىلا “ىثلا ميش ادهن لاشال ىممعلل 8 موزلك

 مزال ىلاو ةيهاملا مزال ىلا همست دقو ةيهاملا مزال وهاعنا ةيهاملا نع هك اكفنا

 ةثالثةهاملالوقن انال لطاب وهفريغ ىلاو هسفن ىلا ”ىثلل هس نوكيف دوجولا
 طرشب ةيهاملا اهئلاثو ءىش طرشب ةهاملا اهئاثو ىُت طرشبال ةيهاملا اهدحا

 اهققحم زوحن ةدر#لا ةيهاملا ناللكلا لمثشبف لوالا ىنمملا انههدصقملاو ”ىثشال

 ضرءلاوهو ) نكمي لب ةيهاملانع هكاكفنا عنتعالوأ ) لاكشا الف صاخ لك
 نكمي نمل متادلا رقفلاك لعفلا ىلا جرخالو ةوقلاب قرافم اما وهو 6( قرافملا

 ا اما لعفلاب قرافم اماو هلاصو نكك نمل مئادلا قارفلاكو هلانغ

 ااا ضيع ٠ ضرع اذا بايشلاو بشلاك ائيطبوا لجولا ةرفصو للا

 لوز هنالرظن هيفف بشلا اماو نيثالثوا ةنس نيرشعو نيمشل دج دمر عائم

 لاوز كاوز عمضورملا ءاقب قرافملا ىف طرعشلا نا لاملاو ضورعملا لاوز عم

 دححاو لكو ا لاثملا ىف ىتكي سايلالاو رضخلاىف هقق# لاشناالا ضراعلا

 تابلكلا نوكي ناريرةلاذه نّممزاي تلقناف* ماع ضعوا ةصاخاما ( امهنم

 اضيا قرافملا ضرعلاو ماع ضرعو ةصاخ مزاللا ضرعلا ناف ةسهال ةعبس

 نوكيف ةعبيس ةشاسلا ةبالثلا عم عيرالاهذهو ةعبرا عومجملا نوكف نامسق

 ةصاخلا ىلا تاذلابو الوا مسقثي ىضرعلا تاق * إلطاب ةسجىف تايلكلا رصح

 ماقملا اذهىف رابتعا الو امهنم نامسقف قرافملاو مزاللا اماو ماعلا ضرعلاو

 مسقلا مسق ربتعا واو انهه مسقلا مسقل رابتعاالو مسقلا امسق امهنال امهب

 ريشنف ةرابعلا ىف مهاست فنصملا نكل ىصحم نا نم رثكا ماسقالا ناكل |
 ةدحاو ةقيقب «:صت# نااماف ىضرعلا اماو ةعخاولا ةرابعلاف مض مث الوا |

 ضرعلا وهو 0 جاو قوف  قئاقح مع نا اماو ةصاخلا وهو |



 ه١ سم[ هل

 ةلشقم د( لتنمع قاالمإ »دا قرااقموا تالا اناب ايم امال -

 نوكتت ىتلا ءابلاو ءابلابلمءتسإ صيصختلاو ضوصخلاو صاصتخالا 6 ةدحاو
 زانتمالا ىنعي صاصتخالا نوكي حو روصقملا ىلع لخدن دق صاصتخالا ةلص ظ

 صتخاو ٍبجحاملا نبا لوق وحنو## ءاشينمهتحرب صت“ هتلاو 9 ىلاعتهاوق <
 لوقوخحتو دز لاملا صخ و هيلع روصقملا ىلع لخدتدق واون بودنملا

 ىلع لوُخدلا لصالال ه اوفلتخا مهنكل ةيدو.ءملاب صتخمف هللاماو فاثكلا

 الا هماع روصقملا ىلع لوخدلا لصالا روهلا لاقف روصقملاوا هملع روصقملا

 ةشاح ىدنسلادسلا هب حرض روصقملا ىلع ءابلا احدا لامعتسالا قزئكالا نا

 ةرثكيا لدتساو روصقملا لع لؤخدلا لصالا نيققحلا ضعب لاقو فاثكلا

 هيشاوح ضعب ىف بهذملا اذه ىموسرطلا مجرو عويشلاو لامعتسالا

 بجورام *ىثلا ةصاخذا 6 ةصامللا ) ةدحاو ةقيقحي صتخلا ىا ( وهو )
 (ناسنإلا. ىلا ةبننلاب لمفلاو ةوقلا كحاضلاك )'هريغ قدس ١0

 قرافملا ضرعلل لاثم لمفلاب كحاضلاو مزاللا ضرعال لاثم ةوقلاب كحاضلا

 *ىتثلا ةصاخ ناف ةلماش ريغو ةملءاش نيمسقل ! ىلا مسقنت ةصاخلا نا هنم نايتساف

 اهعبجىف دجوت ملناو ةلماشلا ةصاخلا ىهف '”ىثلا دارفا عيج ىف دحو نأ

 ةيقيقحاقلطم ةصاخلا موسرلاىف ربتءملاو ةلداشلا ريغلا ةصاخلا ىهف اهضعىف لب

 ةلماشلا ةيقيقحلا ةصاخلاوا نيمدقتملادنع ةلماش ريغوا ةلماش ةيفاضا وا تناك

 ىلع همدعو صخالاب ىمسرلا فيرعتلا زاوجيف اوفلتخا اذاو نيرخأتتملا دنع

 ةصاخلا ىا © اهناب إ ةصاخلا ىا ©« مسرتو ) هليصفت هتلاءاشنا ”ىجعسام
 ةصاخلا ادعامل اهلومش مثال تاقذاف رابغالاو دارفالل لماتش سنج « ةيلك

 لحد فيكف ةيلكال ىلك اهادع امدحاو لكن ال كلذك اسذج نوكي ق>

 لصفلاو سذجلا ىنعا رايغالا ميج ةيلكلا ظفلب جر لب ثنؤملا ثحب ركذملا

 ىلارظنلاب ثينأتلا تلق اكردتسم فيرعتلا ىتاب نوكيف ماعلا ضرعلاو عونلاو

 موهفمو موهفملا ىلارظنلاب ةيسنملاو ةسرعاا دعاوقلا ىضتق» ىلع ةصاخلا ةظفل

 دحاو امهموهفم نال لودعلا ىف ثنأتا رادتعاالو رامغالا عيج لمشي ةيلكلا

 ىا (لاقن 7تاموهفملاو ىناعملا ىلالب لافلالا ىلا رظمنال قطنملا نا لاملاو

 ةصاخ انه لودعلا هحو نوكحي نا نكعو سام لودلاىف ةتكنلاو لمح



 ش مي ه6

 متادتباث ىتاذلاو ماودلاو تابثلارعشي مسالا نال ضورعلاو ددجتلا ىلع هيبنتلا
 | ( ةدحاو ةقيقح تام ىلع كلذكىضرعلاو ضورعلاودد هلا رعشي لعفلاو
 لبق نمقيساعفوانه دك ؤمةفص ةدحاوفةدحاو ةقيقح تن ةنناك دارفا ىلعىا

 الوق ) ماعلا ضرعلاو هتصاخو هلصفو سنملا هنجر ( طقف ) ةدحاو ةغفن
 ادعام تلق ناف لصفلاو عونلا هن جرح لاقتل ىعون قاطد لوعفم “ب ايضرع

 هنا عم ةدحاو ةقيقح تحف هلوق ركذ لف طقف ديقب جري لصفااو عونلا

 الف هلبقام ىلا مامصنالا مالا طقف دبش جرخمال تاق جارخالا فهل لخدال
 ريغ هناب فيرعتلا اذه ىلع درواو ريدت ايرورض هركذ نوكيف هكرتا غاسم
 اضيا ةقلطم ىعستو ةقيقح ةصاخ امدحا ناعون ةصاخلا نال هدارفال عماح

 امهيناثو ناسنالل كحاضلاك هادعام عيج ىلا سايقلاب “ىثلا صتئام ىهو

 ناسنالل ىثاملاك هرابعا ضعبىلا سايقلاب ”ىنثلا صتام ىهو ةيفاضا ةصاخ

 لمثت اهنال ةيفاضالا ةصاخلا ىنعا ىناثلا مسقلا لوانتال صملا فبرعتو

 || فرعملا ريرحجب بيحاو هيفاش ةدحاولا ةقيقحلاب دسقتلاو قئاقحلاوانيتقمقحلا

 ةيقيقللا ةصاخلا عبرالا تايلكلل لباقملا نال ةلباقملا ةنيرقب ةيقيقملاب هصيصختو

 ىظفللا كارتشالاب نيم-قلا ولكل ةصاخلا قالطاو امهنم معالاالو ةيفاضالاال
 لكو مالعلا ريدقتو صت# نا اما هلوق ىلع فوطعم 6 قياقح مينا اماو

 قوف ) ةريتك ىهاومو قياقح مييذااما قرافملاو مزاللا ضرعءاانم دحاو

 عمجهنال دحاولا قوفام ىا قطنم مج 5-5 عم دصقملا نا ىلا ةراشا ( ةدحاو

 | هيدصقملاف نفلا اذه تاشرعت ىفركذ عج لكو نفلا اذه تافررعت ىفركذ
 محدالاف ةبرعلا دنع اماو دحاولا قوفام هيدصقملا ما اذهف دحاولا قوفام

 نانثالا « مالسلاهيلع هلوقل ىطنملاكنانثا هلقا ليقو ةثلث ملا لقانا مهدنع

 || ضعبىف ةيعرششلا ةعابجلا نايب ثيدحلانم دصقملا نايدرو * ةعاج امهقوفامو

 اياصولاو ثيراوملابابىفو مامالا نعرخأتلاو لوق ىلع ةعلا ةدهصك ماكحالا
 هبلعىنلا ىأر ءالع'نم ادحاونا ليقامو ىوغالا ما ظفالا ىفوه امنا عازنلاو
 لاق نم أطخا مالسلاهيلعىنلا لاقف نانثا ما ةثالث عملا لقانع لئسو مالسلا

 نع ثلئس نا لب اقلطم نانثا هنا لاذ نماضيا أطخاو اقلطم ةئالث هنا

 ! * نانلا وهف جو زال عملا لقا نع تلئس ناو ةئلث وهف درفلل ما لقا

 0 ا ا لا
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 لاث٠ « ةوقلابسفنتملاك ) رهاظ ةيعسلا هحو 6 ماعلا ضرعلا )ب ةدحاو قوف
 اكاد سفن ناويحلا نال ميكب سيل ليثقلا اذه تاق ناذ .مزاللا ماعلا ضرعلل

 امنا تلقةوقلابالامثادلعفلابن اول تيا سفنتلا» نطاالا ىلا اماو رهاظلا ىلا اما

 ناكولاما هلاخداو سفنلاجارخا نم عا سفنتلا نم دصقملا ناكول لاؤسلا اذه درب
 ( لمفلاو ) هلاخدا دنع سفالا مطقنيو ع لاثملاف سفنلا جارخا هنمدصقملا
 قالعتم اذه © تاناويللا نم هريغو ناسنالل ز قرافملا ماعلا ضرعلل لاثم

 ىلع لاقب ) ماعلا ضرعلا ىا 6 ىلك هناب مسريو ) ربدتف ةفيطا هيفو امهيلكل
 ىلع لمحتاهنال ةصاخلاو لصفلاو عونلا جري 6 ةفلتعم قئاقح تخحنام

 تاقناف هلصفو سنجلا جرخم ( ايضرع الوق ) طقف ةدحاو ةقيقح تخحنام
 دارفانم اهناعم سانحالا صاوخ لعق داصدهنال هرابغال منام ريغ فيرعتلا اذه |

 ةبسنلاب صاوخ تناكناو سانجالا صاوخ تاق ماعلا ضرعلا نود ةصاخلا
 رابتعالا اذهب فيرعتلاىف اهلوخدف ةماع ضاىعا عاونالا ىلا ةبسنلاب اهنكل اهيلا

 سانجالا نمدحاو لكن ال لخدنالف سانجالا ىلا ةبسنلاباماو رضيالف بواطم
 اذه نم مهش تاق ناف ربدتف قياقح هلوقب جرف ةدحاو ةقبقح ذانيح

 الصا لم ال ماعلا ضرعلا نا ارامم سمدقو لمح ماعلا ضرعلا نا فيرعتلا

 الو وهام باوجىف لمحال هلا قيس اع دصقملا تلق قفوتلااف نايفانتم اهو

 لمحم ماعلا ضرعلا نا وهف فيرءتلانم دصقملااماووه ”ىش ىا باوجىف
 نا لوقت نا كلو معالا تابثا ىنانبال صخالا ىننذا امهنيب ىتاننالف اقلطم

 وهو الصا فيرعتلا نم أزج نوكيال ماعلا ضرعلا نااعدحا نيبهذم انهه
 نيمدقملا بهذموهو فيرعتلا نم أزج نوكيدق هلا امهيناثو نيرخأتلا بهذم

 ىلع ضرتعاو ىناثلا بهدملا ىلع ىنبم تابثالاو لوالا بهدملا ىلع ىنبم ىننلاو
 *”ىش ىلع ماسقالا قداصت هبف مزلي هنال لطاب هناب ةس# اهماسقا ىلا ىلكلا ميقت

 سنج هناف نولملاك لطاب ميسقتلا اذهف لطاب وهف اذك هناش ميسقن لكو دحاو

 مزايف ناورعلا ماع ضرىعو فيثكلل لصفو فيكملا عون و رجالاو دوسالل

 ناب سجنا تايلكلا تاشرعت ىلع لاؤسلا اذه داربا زوو ماسقالا لخادت
 هيف ىنكي ىرابتعا ميسقتلا اذه ناب هنع باجف هرايغال عنام ريغ اهئمالك

 دس ابببيبيييب-ب-ب9ب979]9]ب7722ش2 2222222 7-2222222222220092322999997-ل
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 سي ه5
 فيراعتلا عصي تاسيثمملا انف ركذت لوا ترك ذ فيراعتلا ىف ةريتعم, تانثيملا
 راديتعا ريغنم ئلكلا «موهفم.ماقملا قل ءافيتسا لْوَقن نو رابغالا جرخيو

 ىيبط ىلك ضورعم هنا ثح نم هطورعمو قطنم ىلكداوملا نم ةداع هديسقت

 لقع ىلك ضورعملاو ضرالا نم بكرملا عومجملاو عيابطلانم ةعيبط هال
 ناب بنحاو كلذك اضيا قطنملا ناب اذه لع -درواو لقعلاىف الا هلق ةح الذا

 اسيل ىقعلاو قطنملا ىلكلا نا ريرقتلا اذهنم مف هدارطا بحال ةيعستلا هجو
 وه ثيح نم ىببطلا ىلكلا ناىن عاذنلا امئاو عازن الب جراخلاىف نيدوجوع

 اقلطم ىببظلا ىلكلا ىف سيل عازنلال و الما جراخلاىف دووم وهله وه

 ىمجلاك ةيمدعاا تاموهفملاو هناش ىلا ىرايلا كي ريثك ةيضرفلا تاياكلا هنهذا

 ىيبطلا ىلكلاوه عازنلا ل لب قافتالاب جراخلا ىف ةدوجوع تسيل هذهو

 اوفاتخا مهناف اعريغو ناودملاو ناسنالاك جراخلاىف ةدوجوم دارفا هل ىذلا
 دوجو ريغب هدارفا دوخو ىنمعوا هدارفا دوجو نيءب دوجوم وهله ةسف

 دحاو دو وملا ىناثلا ىلعو نانا دوجوملاو دحاو دودولا لوالا ىللعف هدارفا

 ناسينالا الثم نانثا دوحولاو دودوملا نم دحاو لك ثلاثلاىلعو دوجولاك

 :ىلعو لوالا بهالملا : ىلعسبز دوجوب دوجوملا ديز نمتىف.دوجوم ىلكلا
 دئنيحو هنمخ ىف ىذلا ىلكلا ناسنالل ديزالاوه سيلدوجوملا ىتاثلا بهذملا

 ىللكلا ىلا دارفالا لاجدانسا ليبق نم دانسالاىفزاحم ناسنالاىلا دودولا دانسا

 ناك لقتسم دوجوب دوجوم ديز نيضىف ىذلا ىلكلا ناسنالا ثلاثلا .ىلعو

 بهذم ىلاثلاو نيققحلادمب بهذدلوالا لقتسم رخآ دوجوب دوجوم اديز

 ىلع هريهنال قا وهو بيذهتلا نم ىف ىنازاتفتلا هراتخاو نيرخأتملا ضعب

 دحاولا ضرعلا مايق مزاي امهم لكب امثاق ناكنا دجاولا دوحولانا لوالا بهذملا

 مزاي امهنم لكبال امهعوم* امتاَق ناكناو هلحم ىف نيبام ىلع لطاب وهو نيل<ع
 وهو دحاو لحج مثاق هنا رهظف اضيا لطابوهو ءازحالا نودد لكلا دوجو

 الصا هبادتمم سلف ثااثلا بهذملا اماو ىلكلاال دارفالادوحو تدثف دارفالا
 نب ؟ س22

 ىنعا ةيروصتلا دصاقملاف عرش سما تايلكلاىنعا ةيروصتلا ىدابملانم غرف

 © فرعلا )
 تم



 هي هاا رح

 ل في .هقتقيع ةكس ءاك الان هبكرلوا سعاد هيكرلا اساالزق ءارلإ هك ىرال
 اما ةصهاملا هحرششل احراش فرعملا نى مدوملا وه حراشلاو ىلاعت هللاءاش نا

 ' نيرخأتلا بهذم اذه مسرلاوهو اهادع اع اهزيع هجوبوا دل اوهو اههنكب
 فاكة لها ىف زيمقلاف نيطرتشملاريغا !نيمدقلا بهذم ىلع اماو ةاواسمال نيطرتشملا

 اما يطنملا نم ضرغلاف اهضعب نعوا اهادعام عيج نع اهريم ءاوس فيرعتلا ف

 لاصممسا اماو حراشلا لوقلاب نوكي انا وهو ةيروصتلا تالوهحلا لاض#تسا

 حراسششلا لوقلا ثحابم مدقف ةحلاب نوكي امناوهو ةيقدصتلا تالوهحلا

 هلا:ىف اوفلتخا مهنا لعاف اذه تفىع اذا اهيلع اهفقونل ةدملا يساهم لع
 فيرعتف قطاوهو زوي هنا ىلا اورهذ روهملافال ما فيرعتلا فيرعت زوج
 * فلا :روصت :ناييتكاال ابيب هروصت :نوكيام نيران وويجي ع ال ا
 دحلاىنعا فيرعتلا ىمسق ىلا ةراشاوا ةظفاو هادع اع زيع هحوبوا ههنكباما

 دناوجحلا نال: ككيشتللال ميسقتلل فيرعتلا ىف ةمقاولا وا ةلك نال مسرلاو

 ىنازاتفتلا لضافلاو .ددال الو دوردملل ميسقتلاو عضوتلا هنال كيكشتلا ىفاني

 نوكي نا رعشي هللاب هيلعضرتعاو هروصت ةدافال هيلع لاقي اع فيرعتلاف مع

 لج اهني سيل ض# ريوصت فيرعتلا نا مم لج ف رعملاو فرعملا نيب

 ”ىش ىلع ”ىش لج نه ضرغل اذا لا ىنانبال اريوصت هنوك ناب بيجاو
 روصت ةدافا نوكيدقو رثك الاوهو عوضوملا لاحب قيدصتلا ةدافا نوكيدق

 و* 'ىش ىاو وهام باوح ىف لوقملا ماسقا ىفاك لوما ناون»ب عوضوملا

 دعس لاقف الما ايقيقح الج فرعملاو فرعملا نيبناىف اوفلتخا مهنا. لصاملاو
 للا تبثاو قيقحلالجلا ديسلا ركناو ايقيقحالج امهنبب نا ىتازاتفتلا نيدلا

 ىلاءهضعب بهذوىناودلا نيدلالالج هب. حرص نيققحلا راتخغ لوالاو ىروصلاا

 لياسلاوارودلامزا فيرعت فييرعتلل ناكول هلال تنيرعتلا فرعت زوال هنا
 فيرعتلا فيرعت نوكي نا زوجال ل لساستلاوا ردلا موزل منال هنابدرو

 نوكيام فيرعتلا فيرعت الثم دوجولا نيءدوجولا دوجونا اك فيرعتلا نيع
 فيرمتو ,هآ هروصت .نوكيام ناضيا :بفيرغتلا ترد بيسو كارل هن

 للستالو رود مزاي. الف هآ روصت نوكيام اضيا فيرعتلا فيرعت:فيررعت

 نوكينا زوال ملدوجولا نيع دوجولا دوجو نا مثال اناب درلا اذه درو
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 مزاي امعاو لسلستلاو رودلا ا منال لاق نا باوهلايف ىلوالاو داتقلا

 عونمم ءاهتنالا مدعو هللازحا عيمجم روصتلا ىهيدب فيرعت ىلا هدتب ملول

 ةيراششعالا رومالا ىف لساست هنال و ماقملاأذه كاع نيل نالطبف سولو

 ةمرعلا حالطصا ىفو منملا ةغللا ف © دا ) هلع ىف ققحاك لاريغ وهو

 لوق قاكامسروا ادح ناكءاوس اقاطم فيرعتلا ىنمع دحلا لمعّسي لوصالاو

 لوق ) قطنملا حالطصا ىفو اهنم دحاو لكدح كلذب لع دقو بجاحلا نبا
 تلق ناف هناماذو “ىثلا ةقيقح ىلع لاد ع ىا © 'ىثلا ةهام ىلع لاد

 ١ فيرعت لكوالثم قطانلاكفرعملادارفا نه هنا عمد رفملابفيرعتلا لمشيال هيرعتل اذه

 روح ل نم بهذم لع ىنبهامافيرعتلا اذه تلق لطا,فيرعتلا اذهف لطاب وهفاذكهناش

 بيدهتلا حرشىف ىناودلا نيدلالالح هققحاك ميلا وهو .درفملب فيرعتلا

 بكم اضيا وهف قطانلاك درفملا ةروص ىف نوكيامو انه ىرانفلا لضافلاو

 ناكاذا تافصلاو تاذلا نموا درفملا كلذ نمو دودحملل مولعملا هجولانم
 زوج نم بهدم ىلع ىنبم اماو درفملا كلذنمو ةضحلا ةنيرقلا نموا تاقتشملاب

 دنرا نأ تلق نافاذه روهشملاب ديقم فرعملاو جادخ زدندرفملاب فيرعتلا نكل

 عم فيرعتلا نم صقانلا دحلا جرم ةلجلاب ةلالدلا فيرعتلا اذهيىف ةلالدلاب

 ةلذ2ا ىف لب ةلجلاب تايتاذلاو ةيهاملا ىلع لدال هنال دودحلا دارفا نم هنا

 ىلع لدب هنال ماتلا مسرلا دحلا فيرعت ىف لخدب ةلجلا ىف ةلالدلا درا ناو

 سيل هنا عم ىتأيسام ىلع هيف روكذم ديعبلا سنجلا نال ةلملاىف تايتاذلا
 'دصقملاف ىناثلا قشلا رات تلق هرابغال اعنام نوكيالف فرعملا دارفانم

 ناببلا ضرعم ىف توكسلا نال طقف ”ىثلا ةيهام ىلع لاد لوق فيرعتلانم
 لدي لب طقف تائاذلا ىلع لدبال هنال ماتلا مسرلا جر مف رصحلا ديف

 رايتخاب هنع باحيدقو ىلاعت هللاءاش نا هققوعس امك اعبج ىضرعلاو ىتاذلا ىلع

 فرصنب قلطملا نابو هدعبام ةشرقن ماتلا دللاب فرعملا صص#و لوالا قش

 دنقملا ىلا عجار ريمشلا 6 ىذلاوهو ) قال اكديعب هنكل لامكلا ىلا

 اهرصم نوكي نا مزايال ريمضلا عجرم نال ماتلا . دجحلا ىنعا قلطملا _ نمضىف
 ادع تالا هكا
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 او 1

 | لعل ىلع لوح ارضنا ماشا دل: قيانسلا بتيزشتلا يمسح ناو :ايفتسلا ل
 طسوتملاو ىذال ةاعارع ةلعاو ليوأتلا ىلا جات فيرعتلا ريركت نكل رهاظ

 سنِلا ةفصوهو ©«: نيسرقلا هلصفو *ىثلا سنج نم بكري ) ديك أتالوا
 ةداملا ىلع ةلخاد اهنا ةدعاقلا) ببكرتلا ةدامل ةلص تمقو اذانم ةلكو لصفلاو

 نينا قتساهف انرشا دقو :ةزوضدلاو ىلودهلازمه بكح لع مسجلا لاشاك

 سنجلا كلذ .ىف اهتاكراشم عيج نعو ةيهاملانع اباوج نوكي ىذلاوه بيرقلا

 ةيناومملا ىف هلتاكراشملا ميج نعو ناسنالا نع اباوج نوكي هناف ناويحلاك
 ضعب نءوةيهاملانع اباوحنوكياف دمللا سنجلا اماوكلذريغو لغثبلاو سرفلاك

 لاؤسلانءاباوج عش هناف ىجانلا مسخلاك اهعيج نعال سنجلا كلذيف اهتاكراشم

 لثبلاو. نمزفلاو ناسنالا نعاباوح نوكيألو رجخلاو رمشلاو ناسنالا نم

 امهلتصفت سمدق ناديعبلاو نامرقلا لصفلاو سذجلاو ناويح ح باوجلا نال

 | ميدقت ءافلا نود قاطملا عملا ةاكلا واولاب فطع هلصفو هلوقو ركذت ان

 مدقت ماتلا دحىف بحال هنانم ءافشلاىف معشلا لاقام ىلا ةراشا بينرتلا ىلع

 قطانلا ناوملاك اماتادح ناك ناودح قطان ليقول ىتح لصفلا ىلع سنجخلا

 | ماتادلاىف بحيهنانم لاقامو صخالا ىلع امدقم معالا نوكيذا ىلوالا 4

 | سيلف اصقان ادح ناك ناويح قطان ليقوا ىتح لصفلا ىلع سنجلا دقت

 | ءازحا وه امتاو ماتلا دحلا ف لخدم ىجراخلا ىروصلا ءزعلل سياذا ”ئثب

 | ريغ فيرعتلا اذه لاشال ©« ناسنالا ىلا ةيسنلاب قطانلا ناومحلاك ) ةينهذ

 هنع باوجلا ىعدق نوقن انال كلذك اضيا نكلاو كلملا نال هرايغا نع عنام

 ىظفللا كارتشالاب قاطي قطانلا نا وهو رخآ هجوب بيحن نا انلو نيهجوب

 ةيواعدا ةقطانلا .سفنلا امهمناثو ةيئاسنالا ةقطانلا سفنلا اهدحا نيشم ىلع

 لوالا ىنعملا انهه دصقملاو لعفلاب لقعلا ىه ةيناثلاو ةوقلاب لقعلا ىهىلوالاو

 || بكرملا ىا (وهو ) ناسنالا قطنريغ امهقطن نال ناو كلملاب ضقنالف
 هنوك اماو هرابغا نع اعنام هنوكلف ادح هنوكاما 6 ماثلا دخل اوه )) روك ذملا

 لصفاا و سنملا ىفلخاد اهعبج نال تايئاذلا ميج ىلع القثم هنوكلف امان

 دخلاو. انآ انيباك معا قبسامم دصقملا نا ىلع لدب لوقلا اذهو نيس نيببرقلا

 0 | < وهو. وهو 2 تايئاذلا | ميج لع هلاقشا مدعل د حامل ادح نيش ا 0



 م ١

 000 نال دبح ريغ وهو واولاب مقو مسلا رثك | ىف
 ريللو ًاذلشملا نيب لخد. .قوضاواو واؤلا اذه لاش نا الا ربخلاو أدتملا

 ءوثلا تا.( هسن نع بكرتي ىذلا ) امهنيب لاصئاو قوصل لاك ىلع ةلالدلل

 قطانلا مساك تفرع دقو « 78-252 ) هريسفن صدقو © ديعبلا )
 نم راتخلا بهدملا ىلع ىنيم اضيا فيرعتلا اذهو < نشاط لاش اب)

 ةلصافلا وا نود ةلصاولا واولاب ربع اذلو الافال اًمئاد بكسع فيرعتلا نا

 ةقئقحلا ْق ىهف قطانلاك ةدرفملا ظافلا نم ناسنالا فيرعءتىف مقو امو

 اصقان ادح ناك قطنلا هلرهوجوا قطنلا هلمسج هانعم نا ردق ناف ةبكرم

 اماو ةضراع ةيئيشلا نال *ىعسام ىلع اماث امسرناكق طناا هلكئثشردق ناو

 فيرعتلا زوج نم ع راتخنا ريغلا بهذملا ىلع فيرعتلا اذه ىن نا

 ميجا .منملال واحلا عنمل ىتلا ةلصافلاوا ىنمع ةلصاولا واولا تلج درفملاب

 بيكرتلا رابتعاالب طقف 0 نوكي بهذملا اذه ىلعف قافنالاب رئاح عنّا نال
 نيفيرعتلا نيذه ىلع ضرتعاو اصقان ادح قطانلا مسجلا نوكيأكاصقان ادح

 لصفلاو بيرقلا سنجلا ىدح نم بكرملا نال امدارفال نيعماج ريغ امهناب
 اذكو ماتدح قطنلاب فوصوم ةدارالاب كرم ساسح مان مسج لثم بيرقلا

 ةدارالاب كرم ساسح مان مج لثم رخالا سفنو امهدحا دح نم بكرملا

 رهو> لثم بيرقلا لصفلاو دنعلا سنملا ىدح نم بكرملا اذكو قطان

 قدصيال هنا عم هيلع سقو صقان دح قطنلا هلت ب“ تاذ ةثالثلا داعبالل لباق

 سنجلانمدصقم اناببي>ا نيعماح ناننوكيالف روصلا هذه لاثما ىلع فيرعتلا

 لمشيف لصفم فورعتلاو .لك فرعملا نالامهلصفمو امهسفن نم عا لصفلاو

 لك لمشلال دما قيرعت ناباضيا ضرتعاو اعماح نوكف روصلا هذه لاثما

 الث تيبلاك ىجراملا بكرملا دك لصفلاو سذجلا ريغ نم بكرملا امهنم دخاو

 عف تبال ماثدح اذهف ةصوصخلا ةئيهلاو فقةسلاعم ناردجلا ههنك ناف

 ءازحا هذهو ةينهذلا ءازحالا ند لصفلاو سنجلا نال هلعثبال فيرعتلا نا

 نييتطنملا نكل ايقيقح ادح ناكناو هلاثءاو بكرملا اًذهناب بيحاو ةيجحراخ

 فال ةئيابملا ةيجراخلا ءازجالا ليص ىف لخدم ةعانصال سيلذا هنع اثني مل

 لها دنع رثعتملب ديقم فرعملا نا باوجلا لصاحو ةلومحما ةينهذلا ءازجالا
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 كحاضلا ةلالد تلق نافذ ناسنالا .ىلا ةيسنااب: ©« ناسنالا تنيرعتفف كالا

 ا ١ م

 3 ف كني رعقأ وفول نم جرف كلذك تسيل ضقنلا ةدامو نفلا اذه

 عونلا نم بكريام ىلع لمثبال دلل قيرعت نم دحاز لك تلق ناف انعماج

 هللادثعي ناسنا ىنتلاو مورلا دالب ىثدلو ناسنا ىورلا لاقاك لصفلاو

 بلك ديالا دلل عا فرعملا ماسقا نم هنا عم ماكحالا غيلبتل قلخلا ىلا

 نيبقطنملا دنع تاشرعتلا ىف ربتم» ريغعونلا نا روهشملا تلق تاسئاذلا نم

 عونلاف نيلاثلا نم ركذام اماو اتافنا ىدارطتسا مهثحابع ىفهركذو اقلطم

 ثمح نئنمال فنصملا فييرعت ىف اوكا سنح هنأ ثدح نم 0 امنا امهيف

 مسرلا 6« انتل بؤلاو مسرلاو ) لاكش الف هنيف وه اهنا عازنلاو قيقح عون هلا

 ةحراخ *ىثلل ةمالعلاو اهتمالعو اهراثآ رادلا موسرو ةمالعلاو رثالا ةغالاىف

 نا جس اهلةمالع هذه ناذ ريمالا رادةلابق ديز راد تاقولاك هتقيقح نع

 (ةمزاللا هصاوخو اسيرقلا ( *ىثلاسن> نع بكرتيىذلاوهو ب رادلاة ققح

 . ماتلا دعلل هتماشلف امان هنوكاماو كلذ امسر ةضراعلا مزاوللاب فيرغتلا ىعض
 ههحوتلق ةمزاللاب صاوخلا دسقتهحواف تاقناف صخالاو مالا رك ذ رايتعاب

 حدفب رعت نال هدارفال مماج ريع ماسلا مسرلا ضعب نوكينا مزال ديت ملول هنأ

 مزابف : دارفالا نم ريثكل لماش ربغ هناعملعفلاب بتاكلا ناوي لثم لمش

 دحلا ىف مزال مجلاو عنملانال قافتالاب طبوهو ماتلا مسرلا دارفازم نوكي نا
 ديكو رس * عساك نيصقانلا ىف عازتلا اعاو مانلا مسرل و ماتلا

 هلحم ىف نيباك تافرعتلا ىف ةروع#* ةيمازتلالا ةلالدلاو ةيمازتاا ناسنالا ىلع

 ”ىثلا كلدب الع هحولاب“ىشث هلايوعلا ناك نا تلق اهبرامتعاال ةروع* ةلالدلا هذهف

 باوصلا نكل ةيمازعلا ةلالدلا نوكف ةيناسنالا مزاتسي كودضا| نال كلذ مزلي

 نال كلذ مزايال 2 ”ىقلاكلذت عال هجولا كلد ع هحولاب 'ىثلاب رعلا نا

 كلذ ىلع فرعملا نبعوهو كممتلا هإثبن' تاذ هانعمذا فيرعتلا نيع فرعملا

 «سشانلا شرلاو مسرلاو ةقاطم لب ةيمازتلا ةلالدلا نوكيالف هجولا وهذا ريدقتلا
 ةققح ' اهتلج صتخ تا ىعْنرع بكرتيىذلاوهو ) رف قيشامم ةىمدلا هحو مهف

 صقانلا مسرلا نا ىلعلدب ةللا ظفاو تاضرعلا عجو ب ا
 ىلع ىنبوا نيزوحا ريع بهذم ىلع تيرعتلا اذه ليث حو درفملاب زوجا |



 سيتا 7 قيس 0

 | باوصلاونع محددا رثكأىف عقو دقو ءانيام لع نيز وحلا بخاتم ىلع كماغالا

 هيدارملا) اذك هناش مج لكو نفلا اذه تافيرعت ىفركذ عج هنالدحاؤلا ٍ

 مسرلاىف مزايدنا ىلع لدن ةدحاو ةقيقحم اهتاج صت# هلوقو لا دحاولا قوفام

 صاصتخا هنفم زاللا لب موسرلاباصتخ تايضرعلا نمدحاو لك نوكينا. صقانلا

 ماسقاانههتلقنافءالوا اصتخم اهنمدحاو لكن اكءاوس عوكوه ثيح نم عومجما

 كحاضلا مسجلاك ةصاخناو ديعبلا سذجلا نم بكر ملا لثم تاشبرعتلا ىف ةلخادريغرخا

 قطانلا ىثاملاوا كحاضلا ىشاملاك ةصاخناو بيرقلا لصفلا نم كولو

 بكرملا اذكو .ةصاخناو لصفلاو سنجلانم بكرملا اذكو قطانلا كحاضلاوا

 ترك ذام تلق « كلذ ريغ ىلا سذملاو بيرقلا لصفلاو ماعلا ضرعلانم

 اذه ىلمف مات مسردنا لبقف هيف وفاتخا ةصاخلاو ديعبلا سنإلانم بكرملازم
 عوقولا تاغ وهام ىلع قس نا الا هدارفال عماج ريع ماتلا مسرلل صملا تفيرعتف

 صقانلامسرلا فيرعتف اذه ىلعف ىرانفلا هراتخاو صقان مسر هنا ر وهلا لاقو

 || لخادلا نم بكرملاناب باجنوا قبسام لثع باحينا الا هدارفال عماج ريغ

 فيرعتلاف لخدنف ايضرع ىضرعلاو ىتاذلا نم بكرملا نوكيف جراخ جراخلاو

 ازاحم ناكك ناو اذهو بياغتلا ىلع فيرعتلا لم وا اصقان اعمر نوكيف

 ماعلا ضرعلان م كاكارملا اماو 2 ل عنملا ماقم قهدحوم هنكل فارعتلا ف

 لصفلاوس نملاو ماعلا ضرءلاند بكرملاو لصفلاو ماعاا ضرعلا نمو ةصاخلاو

 مه دنع ثفيرعتلا نم أرح نوكيال ماعلا ضرعلانال نيرخأتملا دنع عيحصت ريذف

 هفالخ م<الاناكناوهيلع قيم طملا فد رعتف ميهرننع ةققعع تسيل ضقنلا ةداف

 لصفلاو سلا نم بكرملا اذكو ةصاخناو تيرقلا لصفلا نم بكرملا اماو

 مهضعب لاقو لك مان مسد ن وققحلالاقو صقان دح..ىاهفصالا لاقف ةصاخناو

 صملا فيراعت ىلع دريو سقف اذه ىلعو اهعقس نم اهنروم زيف صقان مسر

 اذهدروب نا نكعو ٌقينساهف بحأ ام لثع هنع باحنو ضقنلا ةداملاهدهب

 ٠ فيرعث ىفان وك ) .قبس اعاضيا نوكي باوجلا نكأ صملا ميسقت ىلع لاؤسلا

 ظ تاوذل لمشي الثا طقف ( هم. دق لع شام ) ناسنالا ىا ( هنا ناسنالا



 مي 3 1
 رفظ عج © رافظالا ضيع )ل اهيمدق لع ,ةشان ءاضيا اهتال / عبرالا مت 2 اوقلا

 (ةرشبلا ىداي ) ريغال لوطلا فالخ ضرعاا نم ضيرعلاو ةزيثك تاغل هبفو
 ندبلا ةرشبلا نم دصقملاو ءادتبالا ىنمع أدبلا ننال روهظلا ىنمع ودبلانم
 ىنعا ”ريخالا ديقلا تلق ناف * ميلعتلإبال 6 عبطلاب كاعش ةمانقلا ميقتسم ل
 نوكيف هرايغا نع عنامو ناسنالا دارفال لماش هنالقبدساع نغم عبطلاب كاههلا

 كاردتسالاموزل منال تلق * كردتسملا لع فيرعتلا لاقشا مزلبف اكردتسم هادعام

 ميممتللا تركذ انههو اهحضوتو ةيهاملا ميممتل رك دب ملوا كلذ مزلي امو
 ضعبلا نعضعبلا ةينغو ليثقلا دصقملاناب باح نا نكعوروذحم الف عنملاو غمجللال

 لجرالمثيالهنال هدارفال عماج ريغفيرعتلا اذه تاق ناف * هلثمىف مزتلم ريغ

 سوبعلجراورهظلا ب ودحم صحماو ريثك رعشىذناسنالودحاو لحر ىذ
 فيرعتلا اذه تلق لطاب فيرعتلا اذهف لطابوهفاذك هناشمي ! رعت لكو عبطلابهح- ولا

 روهشم ربع هنال فرعملا نع جراخ ناسنالا اذه لثمو هر دتعملا روهشملا ناسنالل

 ىلع هلمحم باح نا نكعو ضقنالففيرعتلا نع جراخوهاك هيدتمع سيلو

 اهل ىتلاةيهاملا فير غتكايقيقح نوكينااما فيرعتلا نا لعا * ههجو قيساك ليثتلا

 ايمسا نوكي نااماو لقعلا رابتعا نع رظنلا عطق عم جراخلاىف توبثو ققحت

 اذهل انمضو مث انببكرت رايتعاب اهؤازحا نوكي ىتلا ةيرايتعالا ةيهاما فيرعتك

 تايئاذلا عيجنم ابيكم نوكي نا اما لوالاو وحتلاو فرصلاكامنا بكرملا

 نودب طقف تايئاذلا ضعب نع ايكسم نوكيوا نيسرقلا لصفلاو سنجلا ىنعا

 تايضرعلانمابك سم نوكيوا ىضرعلاو ىتاذلا نم ابيكم نوكيوا ىضرعلا ةطلاخم

 مان مسر ثااثلاو ىقيقح صقان دح ىناثااو قبقح ماثدح لوالاو طقف ةفرصلا

 مالكل مالملا وهاكاضيا قيقح صقان مسر عبارلاو بهاذملا ضعب ىلع قيقح

 نوكي نااما هنال ةعبرا اصيا اذهف تيمسالا فيرعتلاىنعا ىناثلا اماو فنصملا

 ىضرعلاو ىتاذلا نم ايكسع نوكيوا طقف اهضعبوا تايتاذلا ميج نه ايكسم

 ىناثلاو ىمسالا مالا دخلا لوالاو ةفرصلا تايضرعاا نم ابيك نوكيوا ]1 ٠

 ىمسالا صقانلا مسرلا عبارلاو ىمسالاماتلامسرلاثااثلاو ىمسالا صقانلا دحلا

 ىمس ماسقا ةينامثهذ فهل صفت تف عدقو ف:دكملامالكل مالمو ضعبلادنع اذهو
 يت ل و
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 و هس جسوم هجسوسسس سس سوس هيو سس سس طول

 اهدا رظنلا.لغادنعنآعم ةثؤاثىلع قلطي. ىتءقللا ظفل: نال ةيقيقللا: فيراغتلاب
 قاثلا  ىفاك ئهينتلاو ئظفللا لباشام اهيناثو لوالا ىناك ىمعجالا لباشام

 تاذلا نم بكرع ىا قيقح فيرعتلا اذه لاق ىمسرلا لباشام اهثلاثو

 ىهض .فيرعتو ىظفل فريرعت نانئاف قيقملا ريغلا فيرعتلا اماو ةفرضلا

 هنع«لوئملا ظفللا: نه عماسلادنع رهظا ظفلب “ىلا نع أيناام ىلظفللا فيرعتلاف
 وهفرفنضفلا نم رهظا هدنع 'دسالا نوكي نمل دسالا رفنضفلا انلوقك هل فدارع

 6 ةلصايملا روصلا نيت نم ةروصلا' نيمت هنم قملا نال تاقدصتلا ليبقنم

 فيرعتلا ىفاك ةاصاح ريغةروص ليصح ال اهئازاب عوضوم ظفللا نا رعبا نهذلا ف

 ةلفغلا"ةلازاب ةنازا ىف ةلصاح ةروص راضخا وهف ىهيبنتلا فيرعتلاو قيقحلا

 ةلفغلا ةلازالب فيرعتلاو هلبق ىنبملا ىفىع نمل لصالا ىنبم بسانام ىتنملا وحن
 دحاوو ىظفل دحاوو ىمسا ةعبراو قءقح ةعبرا فيرعتلل ماسقا ةرسثع هدهف

 دريالف ىهيبنتلاو ىظفاللباقملا قيقللا فيرعتلا مسقملازم فنصملا دارف ىهيبش

 ىليثقا| فيرعتلا اماو اضبا مسقملا نع ناجراخ امهنال رصحلا ىلع امهب لاؤسلا

 ديزك مسالا كلذكو ةلظلاك لهجلاو رونلاك إلا كلوقك هشلاب فيرعتلا وهف

 صاوخ نم ةصاخهبشلا كلذنال صقانلا مس رلاىف لخاد وهف برضك لمعفلاو

 اذكو هيرصأا ضقشالف ةدح ىلع امسق لاثمااب فيرعتلا سلف هنع لؤدملا

 لخخ ديف ىضىعاماو ىناذاما لصاحخلا نالةيئاعاا دحا ىلا محار ميسقتلاب فيرعتا

 بحب ىهيبنتلاو ىظفلا لباقملا قيةملا فيرعتلا نا ٍعاو اضيا هب ضقتن الف هبف

 ىلع فرعا قدصينا بي هنا ىنعم ىلع نيرخأتلا دنع فّرعملل ايواسم نوكيا

 قدصي نا بحب ىا سكعلابو عئملاو دارطالا وهو فورعملا هيلغ قدصي املك
 نيمدقتملا دنع اماو ساكنالاو عم اوه وف رِرمملا هيلع قدصي ام لكىلع فورعملا

 مدرلاو مانلا دحلاف هقالطا ىلعال نكل صخاو ,عا نوكينا زوحم لب بحيإف

 دحلا اماو فرعمال نييواسم انوكي نا بحب لب صخاو مما انوكينا زوجيالماتلا

 لبق ”ىثلا دحوب نا مزلالاو صخا نوكينا زوجالو ,عا نوكينا زف صقانلا
 دارطالا بالف صخاو معا نوكي نا زويف صقانلا مسرلا اماو هدوجو

 نيدلادعسو دئيسلا ديسلا هج رص كيفي هناف ظفحاف هدنع هق ساكمنالاو

 غرفاملولالمالا ةظفاحم اهانكرت ةيسفنثحابم انههو حاتفملا ةيشاحىف ىنازاتفتلا

 ( فرطنم



 سا ة6 1
 هلاقام ىلوا ادهو (اياضقلا ) لاقف قيدصتلا فرطىف عرش روصتلا فرط نم

 ثجابم ميمعتب ضعبلا باجاناو ةمزالملا عنم هيلع دريهنال ةعْلا ثحاب يف
 باوصلا وهو اهيلع فقوتب اعو ةحلا سفنب ةقلعتملا ثحابملا نع ةحخلا
 لئقام الو ةهبشلا عقدت ال هءال عورشاا دارا عرش ىنءم لقامال باوحلاق.

 غرفاملل ليقواو ربدتف موزلال اك قافتا ال حهنال ةيموزلال ةيقافتا ةطرسشلانا
 بكرملا ىف عرش درفملا كح ىف فرعملا نال همكح ىفامو درفملا ثحابم نم

 ءدتبهربخ اما ةيطم عج اياطك ةيضق عج اياضقلاو اضيا هحو هل ناكا ضل

 قاطيو اباضقلا اهنم ىا فودحم هريخ ٌؤدتموا اياضقلا باباذه ىا فوذحم

 ةيضق هتيعسشاماو بذكلاو قدصلا هتيلب اقلف اربخ هتيمست امااضيا ربخا اهيلع

 ىنعع ءاضقلا نم ةذوخأم ةيضقلا نالءايا ةيضفلاتنمتت ىذلا مكلا رابتعابف
 قملا هلا عم سايقلا ىلع اياضقنا مدقو ءزللا مساب لكال ةيمن نوكف مكحلا

 اهون و اهترتك يلعب اتباع لادروا امناو 2 ءزملاو ءزح اهنال لصالا

 ةلصملاو ةبلامللاو ةنجوملاو ةيطرشااو يلا لثم ىلوالا ةلهولاىف اهسفنىف

 كلذ. ريع ىلا ةيقافنالاو تا هءلاو ولذخاو م ا ةعنامو ةقم قلاو ةلصغتملاو

 ةيرك ذ تاعوضوم اباضقلا عاونا لع نا 0 باب اذه انلوش دصقملاو

 اذك ةيطرشااو اذك ةيلخا لاق نا لثم اهلاو>ا اهيلع لمحيو بابلا |ذهىف

 بابلا انلوق ىنعم اذكو 3-5 كلذ ريغ ىلا اذك ةيااسلاو اذك ةبحوملاو .

 اعوضوم ءوضولا لءمي نا كلذ ريغو ةواصلا باتك اناوقو ءوضولاىف. لوالا

 اذه ىف ثحباك تلق ناف ةيركذ تاعوضوم لم ةولصلا عاونا اذكو ايركذ

 ضقانتلاو ىوتسملا سكعا| لثماضيا اهماكحا نع ثحم» كلذك اياضقا| نع بابلا

 4 والاهناعم بطقلالاقاك اهماكحا و اياضقلا له مح واياضقلاب بابلا ناونع صخ لف

 فرحو 6( ةيضقلا ل ةرابهلا ىف رصتخا اذلف اضيا اباضق اياضقلا ماكحا تلق

 ناف ةيمسالا ةيفصولا نم لقنلل اهؤانو ظفللا ىف هقبقحم قيساك سنعلل فيرعتلا

 ىلع اهيبنل' هدروا تلق ها م<ب لوق اياضقلا لقب ملو عما دعب درفملادروامل تاق

 ماقف ماقملا اذهنا تلق ناف دارفالا عملا نال دارفالا نود ةيهامال فيرعتلانا

 _ ىه لاقول تلق ىه لقب ملو ريمضلا ماقمىف ظاا مسالا صملا دروا | ىج كقول تاق ع: لقي حو رييضلا ملقم للا مسالاهقلا هروانزف دس ١ ريما
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 .ماقم رهاظلا درؤاف دوصقملا فالخ- مهوبف اياضقلا ىلا ريمضلا محنرب نا لّقحا

 سانثلاالف ءاوه تاعوفرملاةفاكلا قف مانا نءالوقاماو سايتلالل اعفد ريوضلا

 ةغللاىف ىهو نيعتم تاعءوفرملا نمُح ىف عوفرملا ىلا ريمضلا عوجر نال كانه

 ىلع اهقالطاوالوقءفوا ناك اظوفلم بكس ىا ©« لوق ) حالطصالا ىفو ةمواعم

 :لخا ناف زا ةظوفلملاىفو ةقيقح لوقءملاىفوا كارتشالاب اما لوقءملاوا ظوفلملا

 لوقلا نم ذخا ةظوفلملا اهندم دخا ناو لوقعءملا لوقلا نم ذخا ةلوقعملا اهنم

 نفللبسنالا ناكذاو ظوفلملا دوصقملان ا ىلع لدد هلئاقل هلوق رهاظ نكل ظوفلملا

 ظ ىنهللاعج مزليهنالاعم ظوفلملاو لوقءملاذخؤي,نازوحالو لوقعملا دّصقملا نوكينا
 تاقناف زوحالاذو هيف ىزاحلاو قت.قحلا انملاعجوا دحاونآ ىف ى زاحملاو قبقحلا

 ةيضقلا ظفل هيلع قاطيامةيضقلانم دارءنايزاحلاءوعقيرطب ناينعملاذاربناز والم
 اذه لثم تاق ىنثتسملا ف ىبالا لضافلا لاقاك لوقلاظفادلع قلطيام لوقلا نمو

 نفزارتحالا فيرعتلا طئارشنمتاقناف ةنيرقالب زاحم هنالادحد.عب تافرعتلا ىف

 تاقزاحموا كرتشم لوقلا اذا دوبل فرعتلا اذهىفوةيزاحملاوا ةكرتشملا ظافلا

 مصاذا اماو كرتشملا ىنعم نمدحاو لك ةدا راح ملاذامزلي اهماكرتشملا نعزارتحالا

 مزاياعا هتعزارت>الا اضياو ةنيرق الب كرتشملا لامعتسا زووف دحاو لك ةدارا

 ةيبادآآلا بتكلا ىف هب حرصالف لداذا اماو هبينعم دحا ىلع ةئيزرق لدن ملاذا
 هلياقلهلوقو ىزاحلا ىنملا ىلع ةشيرق لد. ملاذا مزلي اما زاحلانع زارتحالا اذكو
 فيرعتلا ىفهلوقو قبساكىزاجما ىنمملاواكرتشملا ينعم دحا نييعت ىلع ةلاد ةنيرق
 لصفلاو سنا نيب قرفلا تاقناق ةصقانلاو ةماثلا لاوقالا لغشإ سنح لؤق

 تايهاملا فوه امتارسعتلاو رذعتلا تلق سنجدناإمنبا نف رسعتموا رذعتم

 صخالاو سنج مالا نال عذاو قرفلاذ ةيرابتعالا تايهاملاىفاماو ةيقيقحلا

 ءالاق نام! هوقو سنلاكىا هدشتلا لع لو# مالكلاو ا ىسادح هلال لصف

 الصف لوقلا.اذهنوكي فيك تلقناذ تايئاشناو ةصقانلا لاوقالا ج رع لصف

 ةقيقللاب سيل هيلع لصفلا قالطا تلق درفملا ماسقا نم لصفلاو بكم هناعم

 هيبشتلا ىلع لو# مالكلاف ةقيقح لصفلاوه درفملا ماسقانم نوكيامو زاجنلابلي

 [|| الماش قباسلا لصفلا نوكي نا زوجي لوقنوا دسا دز لبق نه لصفلاكىنا

 وو درفملاك ابقيقح الصف بكرملا لصفلا نوكي حو بكرملاو درفملا لصفال

 امسي
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 فيك تلق ناف هتةيقح ىلع لو مالكلاذ بكرملا لصفلا لببق نم ها حي

 فيكف ىلكلا درفملاوه مسقملانا لاخلاو بكرملاو درفملا نم ,عا لصفلا نوكي

 نوكيال ف تاقدنم مسقلا ةيصخا بوجو عم مسقملانم ,عا مقلا نوكي نا زوج |
 ليبقنح مسقملانم.عانوكينا زوجي مسقملا ديقو مسقملادبق نوكيلب امس لصفلا
 لبنامسقال مسقللنادبق دوسالاو ضسالاف دوسا اماو ضيا اما ناومحلا انلوق

 لحم هدهو ناوبملا قاطمنم صخا امو دوسا ناودحو ضسا ناويح اه
 هحو نه با نوكي نا زوحي مسقلا نا لوطملاىف ىنازاتفتلا نيدلادعس لاقام

 ناف روهشملاعينشتلا هيلع درب الفم هاظال هددق مسقلانم هدوصقم نال مسقملا نم

 هلوق نم ردابتملا تلق مح<ي هلوقداز لب هلئاقل لاقبهاوق هلوقب فتكيملل تاق

 لمشيال هنال هدارفال اعماج فيرعتلا نكي مل هبىنتك اولف لعفلاب. لوقلا لاب
 اهنا عمةوقلاب لب لعفلاب بذاكوا اهيف قداص هنا اهلئاقل لاةبال ىتلا اياضقلا

 ءاوس نكع محصن ىنمم نالاعماح فيرعتلا راصد لاق الف فرعملا دارفاند

 قلمتمماللاو لوقلا ىلا عجار ريمضلا( هلئاقل ) عيا لمشيفالما لعفلا ىلا جرخ
 لاقي باطلا ىنعع لوقلا ناكماللاب الوصوم لوقلا ناك اذا تلق ناف لاق
 تلق باطخلاب هيف بذاك واديف قداص كنا لاش نابحم حو هبطاخ ىا هل لاق

 لاقن ىنملا نوكيو ةزواجماو دعبلل ىتلا نع ىنمع لب لوقلل ةلص سيل ماللا
 وهوباطخلانودةينغلاب هلئاقل لاق اذلف اان نوكف هنع ازواحو هلثاق نع ادب
 ©« مهناوخالاواوقو## ىلاعتهلوقىفاكىف ىنمعواةيلجالل ماللاوا زوهشملا باوملا
 نا ظلا ىضتقم نال ىاكسلا بهذم ىلع تافتلا ىلع لو# مالكلاوا

 ريغ ناك ناو هدنع انافتلا ناك ةبنغلا ىلا هنع لدع الف باطخلاب كنا لو

 وه لب نيفنصملا مالك ىف مزتلمريغ ةغالبلاو ةحاصفلا نالماقملا اذهىف بسانم

 عجار هنا ىف ريمصلاو 6 هيف قداص هنا ) بابلاءادصو بابذلا نينطب قمم

 لهس كيكفتلاماتلق زئاج ريغ وهو ريمغلا كركتت مزاي تاق نافذ لئاقلا ىلا
 ةنيرقلابوه امنا دادتعا لب ماقم لكىف كيكفتلا نالطب منال انال لها وهنمل

 اهيف مزايالف لوقلا ىلا ةمحار اهلك رئاملا نوكي نا زوو ةيلاملاوا ةيلاقملا

 فيرعتلا لصاحو ( هفف بذاكوا ) لمأتلا قح لمأتف ىنمل داسفالو كيكقتلا

 لاقي نا ةيضقلا فيرعت ىف ىلوالا لبق اذذو بذكلو قدصلا لق لوق
 سصملا لدع لف تلقنافرصخالاو رهشالا هنال بذكلاو قدضصلا لمتحم لوق



 : قدضي فورعتا اذه نال هرايغا نع منام ريغ فيرعتلا اذه تلق ناف ةامك هلوق ىنعمن
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 ١ تفيرعت هنال ىلواالو رهشاالو رصخاب سيل هنا ممن فيرعتلا اذه ىلا هنع

 لاحم *”ىثلا فيرعت رصخالا فيرءتلاو ملكتملا ىنعا هقاعتم لاس ىثلا

 أ ربلاو ةيضقلا ةفرعم نال رودلا روهشملا تفيرغتلاىف مولي ةنأل تلق هشفن

 فوقوم بذكلاو قدصلاةفرعمو بذكلاو'قدصلا ةفرعم لع فوقوم ًانئنخ

 هلدتقباطم مدعو عقاولل ربخلا ةقباطم امهشرعتىف روهشملا نال ربخلا ةفرعم ىلع

 امهنال مالكلا اتفصال ملكتملا اتفص هيف امهناف فيرعتلا اذه فالخ لدعاذلف

 اذهبو هيلع وهام ىلعال هنع رابخالاو هيلع وهام ىلع “ىثلا نع رابخالا ,ىنمع
  نيذللاب ذكلاو قدصلا نينعم ىلع ىنبم هنال هلئاقل ديق كاردتساب ضقنلا عقدي
 فيرعتلا اذه تلق ناف مارملا ىلا لصت ماقملا ىف لمأت ملكتملاال :مالكلا اتفضام

 انتحن ضرالاوانقوف ءامماو دحاوهتلالثم بذكلالمتحتال ةقداص اباضق ل قثنال

 زئاح نيضقنلاعاةجاوانقوف ضرالاو انت ءامسلا لثمقدصلا ل ق<ال ةبذاك اياضقو

 قطاسالا ناوبملاك ىنمضلا كلا ىلع ةلقثم اهنا رابتعاب ةصقانلا تابكرملا ىلع

 انحيرص لاقحالا بذكلاو قدصلا لاقحا نم دصقملا تلقا/ دز.مالغو

 | لطاب وهو مكحلا اهمازلتسا رابتعاب اضيا تامئاشنالا لوخد مزلالاو .انعمضال

 | دارا نم سيل هنا عم سا,قلا ىلع قداح فيرعتا اده تلق ناف قافتالاب

 اقلاوم ةيضقال فيرعتلا نال ةيضقلا دارفا نم هنوك مدع اسنال تاق ةيضقلا

 جراخ وهف ةيضقلا دارفا نم هنوك مدع مسولو ةددتسوا تناك ةدحاو
 لاّمحاو هادعاع رظنلا عمطق عم هاذ ىف ىا هيف قداص هلوش فيرعتلانع

 تامدقملا تاق ناف هتاذ رابتعابال هثزح رابتعاب سايقلاف بذكلاو قدصلا

 رودصتب ىتح اهيف كحال هنال بذكلاو قدصلا لمتحال ةلالا ةيرعشلا

 اهودع مهنا عم ةبذاك نوكتف هل هتشاطم مدعو ةقداص نوكتف مقاوال هتقباطم

 بكرتيام ىلع سابقلاو اهيلع ةيضقلا قالطا تاق ىرعشلا سانقلا ءازحاو اياضق

 ريضالف ةيقيقللا ةيضقلا ةدودحملا ةيضقلا نم دصقملاو ةقيقحال نام ايهنم

 انهلخدي اهسفن ىلا رظنلاو اهادع اع رظنلا عطقف لسواو اهجورخ .ىف

 2 ( فيرعتاف )



 قرفااو اذه ليضفتو امهل هتشاطممدعو اميل هتشاطماهئلانو ماظنل| بهذم -١وهو

 كلملاذنوعب دصقملانييبتو مارقملا عضوت ةياغ اذه صيخلتلا حرش ىف لدصفم امهنيب

 ءالعلا هيف كرتعيو مانالا لوقع هيف ريح: لاكشا فيرعتلاف قباذ دعبو مالعلا

 لوق نا ىهو مصالا ردح 5 ر وهشملا ةطلاغملا وهو ما وعلا نع الضف مالعالا

 ىنعا فرعملا دارفانم مالكلا اذه سفنىلا اريشم بذاك اذه ىالكلئاقلا
 اتداص ناك نا مالكلا اذه نال ةيضقلا فيرعت هيلع قدصيال هنا مم ةيضقلا

 مزاي ابذاك ناك ناو مالكلا انه سفن ىلا ةراشالا نال ابذاك نوكي نا مزلي

 قدصلا لمت ال لوقلا اذهف ح وهو نيضيقنلا عاقجا مزليف اقداص نوكي نا
 جراخ هناب بيجاو اعماح ةيضقلا فيرعت نوكيالف ةيضق هنا عم بذكلاو
 صانف هنف ةياكح الذا اربخالو ايذاك الو اقداص سدل هلال اضيا فرعملا نع

 ةياكللا نم ربل دبالو هل عقاو الو مالكلا اذه سفن ىلا ةراشالاذا عقاو

 بكم هناةرورضأا هنا ناكل اربخ نكي ملول هنا. هيلع درواو مقاو سعا نم

 ماهفتساالوىهنالو عاب سبل هنال ءاشنالا ماسقا نم *ىثىف الخاد سيل هنكل مان
 ماسقانم'وهو هيينتلاف لخاد هناب درلا اذه نع بيحناو ضرعالو نمءالو

 ىجرتلاو ىنقلا ىهو ةءبزالا ماسقالا ىف ارص#» سل هيبنتلاو اضيا ءاشنالا

 نكي ملو هنراق ظفلب ىنعم داحنا ىلع لمتشي مالك لكلب ءادنلاو مسقلا

 لوقلا اذه ناب ةطااغملاهذه نع نبدلا ردصريم باحاو اذه هش وهف ىلظلانم

 لك رخالاو ءزح اهدحا نامالك كانهف بذاك بذاك ىتالكانلق ةوق ىف

 بكرملا لع ضرتعاو ايذاك رخالاو اقداص نيمالكلا دحا نوكف ةلاعسا الو

 بكرملا ىلعو اهعوقو الوا ةيسنلا عوقو نم .مكحلاو هيلع موكحلا نم
 ظ لك نم بكرملاو مكاو ةيمكحلا ةبسنلا نم بكرملاو هب موك#لا نم

 هيف قداص هنا اهنم لك لئاقل لاق. هنال مكاو ةثالثلا نم بكرملاو اهنم نينثا

 ةيضقلا نا عم بذكلاو قدصلا .رادم وه ىذلا مكملا هلاقثال هيف بذاكوا

 منامريغ ةيضقلا فيرعت نوكيف ريغال ربخالا ىه ةعبسلا تالاقحالا كلت نه

 ةبسنلاو' هيو هيلع موكحلا نم بكرع .ةيضقلا فرعنا باوصلاف هرايغال
 تاروكذملا كل: ناب هنع باح نا نكعو هآ هلئاقل لاقي مكملاو ةيمكحلا



 ىتلا ىف لمأت ةققع نوكتنا بحت فيرعتلا ضقن ةدامو ةفرص تاللحا

 ةيضقلا نال ( ةيلج اما ) اقلطم ةيضقلا ىا ( ىهو ) بلاطملا اهيف دحت انلق
 ةبطرش ىهف ندرفم اهافرط نكي مل ناو ةيلج ىهف نيدرفم اهافرط ناك نا

 ةيسنلا رابتعاب رخآ مسقت اهاو نيفرطلا رابتعاب ميسقتلا اذه نا ىلع هش' هو

 سما اناوقو هيمدق لق لقت, قطانلا ناويحلا انلوق تلقناف اضيا ةطبارلاو
 ممهتايلج ملا سيل ديز هضقانب ملاع ديز انلوقو دوجوم راهنلا همزلي ةملاط

 بطقلا لاق اكاسكعو ادرط نافيرعتلا ضقتناف تادرفع تسل اهفارطا نا
 7 لو ثقل خرم نم معا درفملاب دصقملا تلق تاقيدصتلا لئاوا ىف

 نكع هناالالءفلاب تادرفم نكت مل ناو ةروكذملا اياضقلاىف فارطالاو ةوقلاب

 وه وه وا كاذ .اذه اهلقاو ةيلملا ةبسنلا ءاقب عم ةدرفم ظافلاب اهنع ربعي

 ةدرفم ظافلاب اهنع ربعي نا نكعال هناذف تايطرمشلا فال لو# عوضوملا وا

 ةبسنلا لاوزل ةيضقلا كلت ةيضقلا هذه اهيف لاش الف ةيطرسشلا ةبسنلا ءاقب عه

 تسل فارطالا هذهو ةيضقلا كلت ققحن ةيضقلا هذه ققح, نا لب ةيطرسثلا

 لئاواىف بطقلا لاؤس عفدنا ةيطرسثلا ةيسنلا ءاقب عم انلوقبو ةدرفم ظافلاب

 -متال انا قابلا لاؤسلا لصاحو هارخا “”ىث قي هلوقب ردصملا تاقبدصتلا

 ربعنا نكعو فيك ةدرفم ظافلاب ريبعتلا تاطرشلا فارطا نع نكمال هنأ

 نيشرعتلا ضاقتنا قيف كلذإ دناعم كاذو كلذل موزلم اذه لاق ناب اهب اهنع

 ةيطرششلا ةبسنلا ءاقرب انراقم سيل ريبعتلا اذه نا عفدلا لصاحو اسكعو ادرط

 ةيلج ىلوالا ةبسألا ءاقش نع لوفغلا ىلع ىنبم لاؤسلاو ه. طورششم هنا لاحلاو

 ةيطرسشا| ىفرط نع ريبعتلا نكعال هناب نيققدملا ضعب باحاو ةيطرشوا تناك
 نا ىنحيو بيكرتلا هنمام ىلا لالالا نالاضيا نيدرفملاب لالحالا دعب

 اهنع ريبعتلا نكعال مف كلذكا ضيا هدمب نوكيف لصفم لياحتلا لبق اهيفرط

 رخالاو درفم اهيفرط دحا ىتلا ةيضقلا تلق نافذ اضيا ل.اهلادمب نيدرفع

 اضيادرف ىنني ققم» عومجملا ىن نا ىلع ءانب ةطرششلاىف ةلخاد درفم ربغ

 ميم تلق اسكعو ادرط ناغبرعتلا ضقتناف ةيطرمشب تسدلو ةيلج اهنا مم

 ةيلطاىف ةيضالاءذه لوخد ىضتق :لمفلاب درفملانعو ةوقلاب درفملا نع درفملا

 ةروسةمضق اهفرط دحا ناكناو منا هوبا ديز انلوق لثم نال ةيطرشلاال

 ( لمفلابو )



 وول و وف معو

 اذه مضونو لاكشا الف ةققحم نوكتنا بحب تافيرعتلاف ضقنلا ةدام نا

 ةطرشلا ىلع ةلخحا مد اكسل كلملا بهاوم ند لاونملا اذه ىلع ماقملا

 | غيطلاعضولا قفاول اهيضو مدقف اعيط تكرم ىلع مدقم ط.سلاو اهتطاسل

 وهو الصا هلءزح الام اهدحا ناعم ةثالث ىلع لمتس طييسلا نا عا

 ضبا. نيش ىلإ ةّيبسنلاب لقا هيكل ردا نوكيام اهينامو قلقا طا
 وهو ةفلتحلا ماسجانم انكم نوكحي الام اهثلاثو ىناضالا طيسلاوهو

 ىلع ةيلْلا مدق لاشنا نكعو ىناثلا ىنعمملا انهه دصقملاو ىفرعلا طيسلا
 مدقم ىدوحولاو ىدع ةيطرمشلا موهفمو ىدوحو ةيلخلا موهفم نب ةبطرسشلا

 نا تفىعدق:( بتاك درر ايلوقك ) سخا هنوكل ىدعلا نم فرشا هوكل
 لباقم ىنعاروثنملامالكلاب ماكتتلا امهيناثو قلاب طخلا اهدحا نيينعمل'ىحن ةباتكلا

 ةيكرم ةيطرشوا تناك ةيلج اقلطم ةضقلانا معا انهه لمت امهنم لكؤرتتلا

 ةبجوم ىف توبثلاىه ىتلا نيب نيب ةبسنلاو لومحماو عضوملا ةعبرا ءازجانم

 اذه عوقو اللاو عوقولا ىه ىتلا ةيربخلا ةمانثلا ةبسنلاو اهتبلاسو ةيلجلا
 ىه ىتلا نيب نيب ةيسنلاو ىلاتلاو مدقملانم بكرتت ةيطرسثلا اذكو ةيلجلا ىف

 ةيسنلاو اقتلطم ةلصفملاف لاصفنالاو اهثبلاسو ةلصتملا ةيحومىف لاصتالا

 ءاز>الا هله نم لكل سالو عوقو اللاو عوقولا ىه ىتلا ةيريخلا ةماتلا

 مسق اذلو ةطبار اذه ىعسو دحاو ظفلب ناتلولدم نيتبسنلا نكل لاد ظفل نم

 اضيا ملعاو اهركذو اهفذح رابتعاب ةيثالثو ةدئانث ىلا ةطبارلا رابتعاب ةيضقلا

 اهلعةدراو نيب نيب ةبسنلل ةفص ةيربخلا ةمانتلا ةيسنااذا بهاذملا اذه ىلع هنا

 عبارلا ءزجلا رابتعاب بلسلاو باحالاب ةيضقلا فالتخا ناو ل وم<لل ةفصال

 لوم لاو عوضوملا ةئالث ةيضقلا ءازجاف نيمدقتملا دنع اماو نيرخأتملادنع اذه
 ةبسنلا هذه نا نولوقبو نيب نيب ةبسنلا نورك مهو ةيربخلا ةماثلا ةبسنلاو
 اذااهماف نيب نيب ةبسنال ةفصال عوضوملاب لومعملا داحتا ىنمع لوملل ةفص

 نااضيا لعاومقاوال اهتقباطم مدعو ةبسنلا ةقباطم ىنعع ن وكن اهل ةفص تناك

 الا
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 وه اذهورطشال اطرش ثالثلا تراوصتلا نوكي اذه ىلعو ةلاسلا ىف اهعازتتاو

 تاكاردالا اسال ادنع ىهو مهريع دنع ةعرا ءازحانم بكس و قحلا بهذملا

 روصتلاونيب نيب ةبسنلاروصتو لومحما روصتو عوضوملا روصت ىنعا ةعبزالا
 دنعءاذه عازتنالاو عاشالا ىنعا اهعوقو الوا ةبسنلا عوقو كاردا وه ىذلا
 مهدنع نوكف قيدصتلا هب قلعتب اع قلعتنال روصتلا ناب نيلئاقلا نيرخأتملا
 تاروصتلاف رح الهناب نيلئاقلا نيمدقتملادنع اماو ةعبرا رعلاو مولعملاءازخا

 ةماتلاةيسنلاد»» قدصملاوروصنملا نوكيف قيدصتلا هب قلعت اع روصتلا قاعتيف

 مامالا دنعو ةعبرا علا ءازجاو ةئالث مولعملا ءازجا مهدنع نوكف ةيرتخلا
 نم زوهادنعو لعفلا ةاوقم لبق نم هدنع وهو مكحلاو ثالثلا تاكارذالا

 ظب مامالا بهذم نكل قبس اك مدالاىلع فكلا ةاوقم نم وهو غلا لببق

 نف احراخ قيدصتلا نوكف جراخ جراملاو لخادلا نم بكرملا نال اعطق

 نالشحب هبف 6 ةلصتم ةيطرش اماو ) ربدت هيلا عملا مسقنا مضي الف الا
 ماسقالا نه لب ةيضقال ةلوالا ماسقالانم اتسرل ةلصفنلو ةلضتملا ةيظزشلا
 ةيلوالاماسقالا نوكشف اهل ةلوالا ماسقالانم امهما رعشي صملا مالكو ةيؤناشلا

 هبلجلا ىلا الوا مسقنت ةيضقلا نا ىلع اوقفنا ممنال عاجالا قرخ اذهف ةئالث اهل

 اماو ةيلج اما لوقينا ىلوالاو ةزصفاملاو ةلصتملا ىلا ةيطرمثلا مث ةيطرسثلاو

 ىلع و2 صملا مالك لاقت نا الا ةلصفنم اماو ةلصتم اما ةيطرشااو ةطرتش
 ) دنعموهفه توبش, اهيف مكملا ناكذا ةيطرشلاف بلاطلا مهف ىلا ةلاخا زاتالا

 ةدئاسع اهفمكحلا ناك ناو ةلصتم ةيضقلا تناك هنع هباسوا رخآ موهفه تود

 نبذه ىلع ضرتعاو «ةلصفنم ةيضقلا تناكدنع اهبلسوا رخآ موهفمل موؤفم

 دبق مدقملاو ىلاتلا ىفرطىف مكحلا ناب رعشي لوالا فيرتلانإب نيفنرغتلا

 بيحاو#اضيا ةمرعلا عج بهذملب نورنازيملا هيلعام فالخ وهو هل قرظو

 ةسرعلا بهدم هنا عز هناف ىنازاتفتلا نيدلادعس بهذم ىلع ىنيف هنات هئغ

 لاضصتا توئادنع تو.ثلا ىنم4 حو ةحماسملا ىلع ىنبموا مقاولل افلاغ ناكناو

 سفنلا تو.انه معا توبثلاو ىلاتلاىفال امهني مكمل رخآلاب اهدا

 ةيطرشلا ىفرط نا فيرعتلا ادهنم مهش هنا هيلع درب الثا ىضرفلاو ىرخالا

 ظ ةيطرشلا نال كلذك سيل هنا مم ىمالا سفنىف نيتباثو نيقداص انوكينا بم

 ( قدصت )
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 فيرعتلا نابو اضيا رخ آلاقدصو اهدحا بذكوا نيفرطلا بذك عم قدصت

 ببجاو # ةافانملاب مكح لاصتالاىن نال ةلصتملابلاوس ىلع قدصي اضنا ىناثلا

 هذهىفو ةقباطمو احبرص اموهفهنيايثلاب كا نوكينا ةلصفنملاف دبال هناب هنع

 لعاملالد] ةلصتمو ةيطرمشلا فرح ىلع اهلاّشال ةيطرش تيمس مازتلالاب ةداملا

 تلقناف * لاصفنالا ىلع اهئلالدإ ام تمس ةلصفنملا اذكو مدقللا  ىلاتلا لاصتا
 لجلا ىلع اهلاقشال ةهحوم ةلصفنمو ةلضتمو ةلج اياضقلا كلت تابحوم ةيعست
 لب لاصفنا الو لاصتاالو لج اهنف سلف اهنلاوس اماو لاصفنالاو لاصتالاو
 ولدرب اهنا لاؤسلا اذه تلق « ةلصفنمو ةلصتمو ةيلج ىمست فيكف اهبلس اهيف

 بس ٌؤارجالا ناكاذا انماو ةغالا موهفه بسم اهيلع ىتاسالا هذه ىرخا
 قدصت تابجوملا ىلع قدصت ام ةيحالطصالل امتاموهفم نال درب الف حالطصالا

 ةيعشلا ههجحوىف نيطرسشب اسيل ساكمنالاو دارطالا نا عم اضيا بلاوسلا ىلع
 ةيلاولخلا اهيف ترامال للا ىلا بوسنملا يلا ىنم» ناب اضيا ببحاو *

 ةفالابسحم ةيلخلا مسا ءارجا مصيف بلسلا قيرطب لا ىلا ةبسن اهل ةبلاسلا
 ليبق نه ةبسذال اهبف لعافلامساوا اهبلع ناتاو# ةلصفنملاو ةلصتملاو ةبلاسلا لع

 نيبقطنملانا اعاو «دوجوم راهنلاف ةملاط سمثأا تناكنا انلوقك ) بالوان
 مدقملاوطقف ىلاتلاىف ما ىلاتلاو مدقلانيب تابطرمثلا ف مكحلانا ىف اوفلتخا

 ةعلاظ سءثلات زاك نا ىنعمنا اولاقو لوالا ىلا اويهذ نينقطنملا روهمحف هلدنق

 بهذو معقاو هلاصتاو سمعا عولطا لتم راهنلا دوجو نا دو>وم راهتلاف

 دوحو نا لوقلا اذه ىنعم نا لاقو ىناثلا ىلا ققحلا ىنازاتفتلا نيدلاد_عس

 ركنا لب حوجح سم بهذملا اذهو سمثلا عولط ريدقت ىلع عقاوو تباث' راهنلا

 هبلع قفتم وه لب امهنيب فالتخا هنأرع ىف ورسملا لضافلاو دنسلا ديلا

 اماو جوز اما ددعلا انلوقك ) ظ ةيمسشلا هجوو 6 ةلصفنم ةيطرش اماو )
 هيئيشاح ىدحا نال نينثالاك هيئيشاح عوج فصن نوكيام ددعلاف ( درف
 دحاولان وكيالف ةعيرالا م صن نانثالاذ ةعبرا امكعوّلو ثالث ىرخالاو دحاو
 اذه لمف دعلاىف لخدام لبقو ةدحاو ةيشاح لب ناتشاح هل سيل ذا اددع

 مسقنب مل ناو جوز وهف نييواستملا ىلا مسقنا نا ددعلاو اددع دحاولا نوكف

 ظ هنأ مدالو تادحوا| نم ما دادعالا نم كغ ددعاا له فلتخاو درف وهف
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 قباطم ريغ هنال عب ريغ هناب لاثملا اذه ىلع ضرتعاو * لمأت لوالابهذملا
 ناف ادرفهوا ةيضق امهدءبام نوكي نا اما واو اماب ردصملا مالكلانال هل لثلل

 مكحلا مالكلا لشي نا اماف ادرفم ناك ناو ةإصفنم ةيضق وهف ةيضق ناك

 ناو لومحملا ةددسع ةلصفنملاب ةهببش ةبلج ةيضقف مى الوشم ناك ناذ ال ما

 ىه لب ةلصفنلا الاثم لاثملا نوكيال اذه ىلعف ميسقتلا وهف مكمل الشم نكي مل

 ىنبمدناب بحاو * هل لثلل اقباطم نوكي الف ةاصفنملاةبسش ةيلج اماو ميسقتاما
 ضرتعاو نيلضافلا نع الضف نيلص#لابأد نم تسيل هف ةشقانملاو ةءاسملا ىلع
 اقم نوكيام ميقلاض دانا هنا ىهو دورولا ةماع ةطلاذع اهلك تايسقتلا ىلع

 هن ديرأ ناو هريع ىلاو هسفن ىلا “ىلا ميسقت مزل ماسسقالا ضعب نمي ىف

 نال هييسقو هشابمالا “ىلا م ' مزاي ماسقالا عج نمضىف اققعم نوكيام

 دحاو لكل نيابه عويوه ثيحنم عومجملانال دحاو لكل نيابم ح مسقملا

 ديق» زبع ىا ىث طرشيال ةهاملا مذوم كف مسقملاب دصقملا ناب بحاو

 لك نا ىزارلا مامالا لاقو روذحلا مزاي الف عومجملاب الو ماسقالانم دحاوب

 ةإصتملا فيرعت نال هرايعا نع عئام ريغ ةلصفنملا ةلصتملا نيرعت نم دحاو

 قدصي ةلصفنملا فيرعتو راهنلا دو>و همزلي سمثلا عولط انلوق .ىلع قدصي
 لاصتالاب لوالاىف مكح هنال لبالا دوجوب هدناعي سمثلا عولط انلوق ىلع

 ل هباوحو ةل_صفنع سيل ىناثلاو ةل_صتغ سيل لوالانا 6 دانءلاب ىناثلا4 و

 (ةيل!نملوالاءزإلاو) روذعالف نيدرفع اسيل ةيطرشلا ىفرط نانم قبسام

 برضو ديز لاقلثمو دبز رادلاف لدم لشي اعضو رخا ناو اعبط مدقملاىا
 مدق ةيلج ةيضق ةيلعفلا ةللا نا ىرغصلا ةيشاحلاف دنسلا دع رص ذا ديز

 ديزو رادلاف ناك دز ةقباسلا ةلثمالا ىف ريدقتلاو عوضوملا ىلع لوم#لا اهيف

 لاح رقتسم فرظ ةياملاىف هلوقو ىضاملاىف برا ضم ددزو ىضاملاىف لئاق

 لاحلازو< نم بهذم ىلع لوالا ءزل انه لاحوا ىمس ىف رتتسملا ريهضلانم

 رخأتملا ىا (ىناثلاو) *ىش هيلع لمحل عضو هنال اعاضوم ( ىمسإ) هدتبملان م
 عوضوملا ىلع لمح هنال (الوح) تفرع اكا ركذ ىا اعضو مدق ناو اعبط

 ( يناثلاو )

 هلوق نال نيفلتم نيلماع ىلومعه ىلع نيئيشلا فطع ليبق نم اذه تلق ناف

 | ىلع ىنبه صملا لاشو راركتلا مزاي الثا دادعالا نمال تادحولا نم بكس
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 لو عوضوملا لاقي نا مدنال هنا مم ةبجوم رح ناسنالا الثم نيفزعملاف
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  قوطسال وجو المتيم هنال ىونمم هلق ل ماعلا .لوتالا «زلسا قنا فوقع لان
 اذه تلق زوج الاذو ىم هلوق ىا ىظفل هيف لماعلاو اعوضوه هلوق ىلع

 فنطع ناك اذا اماو درفملا ىلع درفملا فطع فطعلا ناكول درب امنا لاؤسلا

 ىنبه فطعلا اذه ناب باجي نا نكعو درءالف ىمسي ريدقتس ةلخا ىلع ةللا

 ةط هيفا ل كرا او ىسرافلا ىلع ىبأ بهدم وهو هزوج نه بهدم ىلع

 ءازجلا دقت ةروصىىربءامو نييرصبلا بهذم ىلع اناد همدقتل (امدقم ى ما عسل

 ليل دلااذهب فودحم هسفن وهو ءازملا للد مدقملاناب نالوأإ مهف طرششلا ىلع

 بلاغلا نكت طرسشا | ىلع ءازجلام دقن نوزوجي مهنال نييفوكلا دنع ايلاغؤا مهدنع

 الواتلا نم وهف ابلاغوا امثاد ركذلا ىف مدقلل هتيعيتو هولتل «انلات ىناثلاو) ريخأتلا
 لودحملا نعو هيلع موكحملاب ,هدنع مدقملاو عوضوملا نع ربعي دقو ةوالتاانه

 لوم لاو عوضوملانم معا هب موكحملاو هيلع موك#لا نوكيف هب موكحماب ىلاثلاو

 مصيب فيكف مساب سيل مدقملاو مسالا صاوخ نه هيلع 1 نوكلا لاقنال

 ل اموكح نوكلا نا منال لوقت انال هيلع اموكح مدقملا نوكيا نا

 ةيطرشلاىف اماو ةيلخا نمض ىف هصاوخ نم وه لب اقاطم نيبقطنملا دنع مسالا

 ىضتقم ىلع مكحلا ناف مهدنع مسالا صاوخ نم سيل هيلع اموكح# نوكلاف
 ىلاتلاو هءلع اموكحمم مدقملا نوكيف ىلاتلاو مدقملاز يب طابترالاب مهدعاوق

 مهدنع مكملا نال مسالا صاوخ نم دنا ةيبرعلا دنع روهشملا من اذه هب ام ورك

 اذه ىف ةيقطنملا قفاوت ةسرعلا نا قملا نكل هل ديقو فرظ مدقملاو ىلاتاىف

 اهقدصروصتب مل ىلاتلا ف مكحلا ناكولو عقاولاىف ىلاتلا بذك عم ةيطرمثلا قدصل

 حرش ىف روك ذه ث< هيفو ديقملا ءافتلا قلطملا ءافتنا مازلتسا ةرورض هيك عم

 سبل ديز انلوقك ةبلاس اماو بتاكد.ز انلوةك ةبحوم اما ةيضقلاو ) بيذهتلا
 عوضوملا لاش نال ةح“ ةيسن ىلع ةاقشم تناك نا هيضقلا نال © تناك

 عوضوملا لاقي نال ةع* ةيسن ىلع ةلقشم تناكن او ةبحوم ةيضقلاف لو#

 ىلع باسلاو باجالا رادم نا ريرقتلا اذه نم لف ةبلاس ىهف لومحع سيل

 نيفرطلاب قلعتسام ليصفت ىنايسو نيفرطلا ىلعال اهعوقو الوا ةيسنلا عوقو
 هلخاد اهنا عم هيذاكلا اياضقلا لمشلال امهناي نيش رعتلا نيده ىلع ضرتعاو
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 سل اسسننالا لاق نا ميال هنا مم ةبلاس.ناويحم سيل ناسنالا .كلذكو
 ةصاانم عا ةدصلا ناب ببحاو اسكعو ادرط ناضقتنم تانفبرءتلاف. ناوي
 قبقحلا معزلانم معا عزلا بس ةوصلاو معزلا بسحب و صالا سفن تسحب

 ةيجوملاىلا ةبضقلا ميسقن تاق ناف اضيا ىدصقلا بذكلا لمثيل.ئروصلاو '

 لومحملاةلاسلا ةيضقلاو ةلؤدعمل اذا هماسقال رضاخ ريغ هنال طب ةيلاسلاو

 اعبج امئينموا نيفرطلا دحا نه أزح باسلا فرح نوك تلق اهماسقا نم

 ةبلاسلاىهف ةبسنلا ىلع ىننلا طلاس نا هنال ةبلاسوا ةبحوم ةيضقلا نوك ىفاننال
 عوضوملانم زج نيتروصلاىف بلسلا فرح ناك ءاوتن ةبجوملا ئهف.الاو
 ةاودعم ةئاثلاو عوضوملا ةأدع» ىلوالاو اعبج امهبلك نموا لوما نموا

 ةبلاس اماو لاكشا الف نيم-لاىف ةلخاد ىهذ نيفرطلا ةاودعم ةئلاثلاو لومحملا
 ىلوالاذ لودحلا ةبلاس ةب>وموا لومحلا ةيلاس ةيلاس نوكت نا.اما:ىهف لومحلا

 مكح ىف ةيناثلاو لوالا لكسشلل ىرغص .نوكت نا زوحي ىتح ةبجوملا مكح ىف
 لكنوققحلا لاق اذلو لوالا لكشال ىرغص نوكت نا زوال ىتح لاسلا

 ةبلاسلا مكحىف اهنال لومحملا ةءلاسلا ةبحوملا الا عوضوملا دوجو ىضتق» ةبجوم

 مكح ىف اهناف لومحملا ةبلاسلا ةبلاسلا الا عوضوملا دوجو ىضتقنال ةبلاس لكو

 لومحملا ةاودع٠ نيب قرفلاو لاكشا الف نيمسقلاىف ةلخاد اضيا هذهف ةبحوملا

 لومحملا ةبااسيىف لوالا لومحلانع جراخ باسلا فرخ نا لومحلا ةبلاسو
 عوضوملا ةلودعم هيلع سقو امهءف لخاد ةلودعملا ىفو ىناثلا لوم#لاىف لخاد

 ةصوصخ اما ) ةبلاسلاو ةبجوملا ىا ( امهنم دحاو لكو ) عوضوملا ةبلاسو

 اهعوضوم صوصخم تيس بتاكب سيل ديزو بناك ديز ىا 6 انركذ اك
 رابتعاب ميسقتلا اذه ناكامل لصاحلاو نيمم صخمش اهعوضوم نال ةيصدث ىمستو

 .انيعم اصحمث ناك ناف عوضوملا لاح مق لك ىف ربتعملا ناك عوضوملا

 اضعب وا الك دارفالا ةيبك نيب ناف ةيلك ناك ناو ةيصخغ# ةيضقلا تناك

 تناكح دارفالا ةيك نيس مل ناو ةروسمو ةروصحم ةيضقلا تناك

 ىلكاهعوضوم نالف ةيلكاهتيمت اما « ةروسم ةيلكاماو ) ةلمهم ةيضقلا

 للا روس ند ؤوخأاه وهو روسلا انهعوضوف لاقثالف ةزوسم اهثيد-ت اماو

 عودضوملا دارفا رص رصحمب روسلا اذه كلذك هب طيح ودليلا رضيحم هنا انمكف

 ( اهطيحنو )
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 ةبحوملا ىف < بناكي ناسنالا: نم ”ىشالو بتاك نانا: لك انلوقك ]) اهطيحو
 لمفلاو ةوقلاب .لوذحملا :فالتخا ىلعؤا لثثتلا ىلع  ىنم اذهو: ةيلاسلاو

 انلوقك ) .لمام لمي ةيعسلا هحنو 6 ةروسم ةشزَج اماو.) ضقانتلا: مهوثنالو
 ىهب هدهو لعفلاب ىا ©« .تبتاكب نسدل. ناسنالا ضعبو تناك ناسنالا ضعب

 ةيلكلا ةينحوملا اهيدحا.اياضقلا فرشا نه اا ةعبرالا ةروصحلا اياضقلا

 تاحالا ىنعا.نيفرمشلا ىلعابللاهشال نيتينزجللاو ةءاكلا ةيلاسلا نم فرشا ىهو

 ةيلكلا فرش: نال ةيئزملا ةبجوملا نه فوشا ةءاكيلا ةئلاسلا مث ةيلكلاو

 باحيالا فرسثا ةيئزملا ةبجوملا مثدحونم ةيسزملا ةبحوملا فرشو هوجونم

 انيازف.؛) ةييزلاو# باسلا:نيتسللا, لع اءاهلاتشال: اهل نفزشالا ةيئازحلا ةللاسلاو

 (ةلمهم ىعست إل ارومالو انيعماصخم اهعوضوم نوكيال ىا ( كلذك نوكيال

 مكحلا نا: ىف: اوقفثا نبرخأتملاو :نيمدقتملا نا رعاو ارهاظ اهيف روسلا لامال

 ةعيبظا| ىف مكمل نا ىناوقفتا اضياو موهفملا نود درفلاو تاذلا ىلع ةيصخمشلاىف

 ةلم#ماو ةروصحملا ىف مكحلا نا يف اوفاتخا مهنكلو دارفالا نود موهفملا ىلع

 موهفملا نود دارفالاىلا ىرمس, ثيح نم موهفملا ىلع ما دارفالا ىلع وه له

 دارفالا ىلا ىرسي: ثيح .موهفملا ىلع امهيف مكحلا نومدقتملا لاقف ظلا وهاك

 ضرعلابو ايناث موهفملا ىلعو تاذلابو :الوا دارفالاىلع امهيف مكانا لصاحلاو

 مكيلا نا ىف نورخأملا فلتخا اضياو نيمدقتلادنع سكملابو نيرخأتملا دنع

 اسن>وا ارئرق ءاسنحوا اعون .عوضوملا ناك ءاوس طقف' ةيصخشلا دارفالا ىلع

 دارفالا .ىلغو الفاس اعون: عودوملا ناكنا ةيصخشلا دارفالا يلعوا اديعب

 ةيصخش| دارفالا ىلعو ابرق اسنح عوضوملا ناكنا ةعونلاو ةيصخشلا

 ىلاثلاب ىلا روهخلا  تهدفااديمت انج :عوضوملا ,ناكناةيلنللاو: ةنعوزلاو

 ضصخش لك هانم ناك ناودح نانا لكانلق اذا الثم لوالا ىلا نوققحملاو

 ناك مان مسح. .ناوبح لكانلقذا اماو .قافنالاب ناويح ناسنالا صاخما نم

 ورعو دز نم ةيعوالاو ةيص#لا دارفالا نم درف لك روها دنع هانءم
 درف لك نيققحلا دسنعو مان مدح اه ريغو سرفلاو ناسنالا نماع ربغو

 ىلا سرفلا كاذو سرفلا اذهو ركو ورعو دسزنم ةيصكا دارفالا نم

 ظ

 نا َّق وفاتخا اضياو مااا ضرغلاو ةصا_يالا هيلع سقو مان مسنإلا كلذربع :
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 | نعوبا عشلا لاقف ناكمالاب ما لعفلاب هناونعو هفصوب عوضوملا تاذ فاصتا

 لك اتلوق ىنمإ ناكمالاب هنا ىبا رافلا رصالاونا لاقو لعفلاب فاصتا ناانيس

 لمفلاب ةمناسنالا فصون فصنملا ناسنالا دارفا نم درف لكن اومح ناسنا

 اذه ناومح الاحوا البقتسموا ناكاضام لمعفلاب اناسنا نوكمام لكىا :ناودح

 اذاف:ناوتح وهف اناسنا نوكي نا نككام لكءانمم ىبازافلا دنعو يشلا دنع

 نيسورلا ىتح دوسا نوكي نا نكعام لك مكحلا لوانت, اذك دوسا لك انلق
 مكحلا مهلو انتال عيشلا بهذم ىلعو داوسلاب مهفاصتا ناكمال ىبارافلا دنع
 ناكمالا ال ةرورضلل لباقملا ناكمالا ناكمالاب دصقملاو داوسلاب مهفاصتا مدعل
 هيدصقملا اضياو ناسنالا دارفاىف ةفطنلا لوخد هيلع درب ىتح لعفلل لباقملا

 جاردنا ناكما ال ىناونملا فصولا تحن عوضوملا تاذ جاردنا  ناكما

 ماعلا ناكمالاب نكمت اللا ىلع مكحلا عصي ملالاو ىعالا سفن تحن عوضوملا
 معالاال ىرسعالا سفنلا لعفلا معشلا دنع لعفلا ند رهاظلاو عنتملا اون ”ىشاللاب

 لجلا دقعب عوضوملا تاذ فاصتا اماو اذه ضعبلا ,ع ناو ىضرفلا نمو هنم

 ةرورضلاب نوكيدقو ماودلاب نوكيدقو لمعفلاب .نوكيدقو ناكمالاب نوكي دقف
 تلق ناق تاروص#لا قيقحن ىف بطقلا ةيشاح ىلا لاح ماَقملا اذه لمصفتو

 عممسقملا ىف ةلخاد ةيعبطلا نال هماسقال رضاح ريغ هنالطب صملا ميسقت

 ةحراخ ىه كلذك ماسقالانع ةحراخ اهنااك تلق ماسقالا نع ةحراخ اهنا

 ةزبتمع تسيل ةيعبطلاو ةيمكحلا مولعلا ىف ةربتعملا ةضقلا ىهدنال مسقملانع

 هل ىربك عقتاهناذ ةيصخألا فال لوالا لكشال ى ربك عقتال اهنال مولعلاف

 باحاوماسقالا نع اهحورخ رضيالف ناسنا اذهف ناسنا ديزو ددز اذه لئثم

 ةلمهملاىف ةيعسطلا لاخداو اهريغو ةربتملا نم ةمضقلا ىنعا مسقملا ميمعتب مهضعب

 لخ دتف ىلكاهعوضوم نا عم اضمبوا الك دارفالا ةيكاهيف نيبسمل هنال

 لاقنم باوج داسفك نفلا فرع هتفلاحدساف باوح اذهو ةلمهملا فيرعتفف

 6 بتاكيسيل ناسنالا بتاك ناسنالا انلوقك ) ريد,ةيصخشلا ف ةلخاد اسهنا
 نا هيف ماللاو فلالا نال هللثممال قباطيال هناب لاثملا اذه لع ضرتعاو

 ةيلكلا راوسا نم قارغتسالا مالنال ةروسم ةيلك ةيضقلاف قارغتسالاٍلع لج

 دهملا ىلع ل-ج ناو ةيعببط ةيضقلاف سنجلا ىلعلج ناو ممشلا هبحرص اك

 6( ىجراخلا )
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 ةسزح ةروسه ةيضقلاف ىنهذلا دهعلا لع لج ناو ةيص# ةيضقلاذ ىجراخلا

 صوصخلا دش نيوتتلاو مومعلا ديشب ماللاو فلا ناكاذا شا لاقاذلو

 فلالانا لاق: ناالا مهللا ةيلاثملل ملصياال :لاثملا اذهف برعلا مالكىف ةلمهم الف
 اضيا ٍلعاو ىنإ رديلا هيحرص لاكشا الف ظفالا نيسحمل ةدئاز ماللاو
 عضو ىلع ناك نا مكحلا نال ةلمهمو ةروصععو ةيصخم* ىلا مسقنت ةيطرمشلا نا

 ايكار نآلا ديزءاحنا وحن ةيصخ# ةيضقلاف نيعم نامزىف نيعم صخشو نيعف
 وحن ةيلك ةروسم ةبضقلاف .ريداقتلاو عاضوالا عيج ىلعزاكناو همرك اذ

 نيعم ريغ مضو ىلع مكحلا ناكناو دوجوم راسهنلاف ةعلاط سمقلا تناكالك

 عاضوالا ىلع مكحلاناك ناو ةمركاف ديز ءاحاذا نوكي دقو ةيئزح ةيضقلاف

 اوفلتخا مهنا لعاو هم ركاف سزءاح نا وحن ةلمهم ةيضقلاف انقلطم نامزالاو

 ةطرشلا ىف اهل دو>وال هنا قلاو الما ةطرشلا ىف ةيغيطلا دحوب له

 مدقملا نوكي ىلا ىهو 6 ةيسوزلاما ةلصاملاو )) القع اهدوجو لّتحا ناو

 ىلاتلا نوكيوا ( دو>وم راهنلاف ةعلاط سمثلا تناك نأ انلوةك ) ىلاتا ةلع

 ةلع ىلواء» انوكيوا ةعلاط سمشلاف ادوحوم راهنلا ناكنا اننوقك مدقمأل ةلع

 امهنيب نوكيوا ةئيضم ضرالاذ ادوحوم راهنلا ناكنا انوقكةدحاو

 ناك نا انلوقك رخآلا نود. اعدحا لقتال ناذللا نائيشلاوهو فياضت

 نافذ هسكع اذكو ةو.لا نود, روّصالال ةوبالا ناف هنا ور.عف ورمعلاب ادنز

 رودلا اذه لثم ةلاخسا تاق لامم وهو رودلا مزلي فياضتلا ةروص ىلع تاق

 ىلع ”ىثلا فقوتوهو ىدقت اهدحا ناعون مهدنع رودلاو فيك اقلطم عونم
 'ىشلا مدقت' مزليهنال لاعؤهو اممدقت افتوت بتارعوا ةيترعاما هيلع فقوتنام

 وهودحاو نا هيلع تفةوتبامىلع“ىثلا فقوث وهو ىبهرود اههيناثو هسفن ىلع
 .اماو ) لوالا نود ىناثلا فئاضتلا ةروص ىف مزاللاو ةبقلا قاطن ىفاك ْرئاَح
 قه رانجلااف:اقطان. .ناشسنالا ناك نا ةناوقك كلذك نوكيالام :ىهو ( ةقافلا
 نانطابلا قهنلاو قطنلاب دصقملاف نيلاملا نيذه ىلع راّاو ناسنالا قلخىا

 نال اءيني قافثاال كلذك انهن موزلالا؟ هنا ليقام دربالف نيرهاظلا نود
 'ىثلا ميسقتهنالطب نيمسق ىلا ةلصتملا ميسقن تاقنافنيرهاظلا ىلع للا هءاشنم

 انهفرط نالدوحولا ىف :ةنقافتا الو ةنموداةلّضتمأ لكن آلا ةريغاللاو "ةطشنأ لأ |
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 وهف اذك هناش وه لكو رشاعلا لقعلا وا ىلاعت ىرابلا وهو ةدحاو ةلع الوامم

 ةعدلاو ةيرورضاانيبذا لبق اذلو حيت ريغ ميسقتلاف ةيموزل ةيقاشاالاف ةيموزل
 | امهنيب لاصتالاب؟" الانا قرفلا رادم تاق سك ام مزالت ةيقافنالاو ةسوزالاو

 ةاضثم وهف ظحالي مل ناو ةيموزل ةلصتم ىهف مكحلا نيح ةلعلا ظحال نا
 عمرابتعالا اذهب عب مسقتلاف ةدوجوم سمالا سفنىف ةلعلا تناك ناو ةيقافتا

 رياغتلا هيف ىنكي ايرايتعا اميسقن هنوك زاو+ل مبسقتلا ةعح ىفانيال مزالتلا نا

 ةعب را ىلعةدئازةيضقلا ءازجان وكي نا ميسقتلا اذه نم مزلي تلق ناف ىرابتعالا

 قافتالاو موزالا نال نيمدقتملا 53 ا ةثالث ىلعوإ نيرخأتملا بهدم ىلع

 ةماتلا ةبسنل| لع دراوو ةيضقلا ءازحا ىه ىتلا ةثالثلا ىلعوا ةعبرالا ىلع دياز

 ىلع مهمكح عديالف ةئالثلاو ةعبرالا ىلع ةدئاز ةيضقلا ءازجا نوكمف ةيربخلا

 امهنال قافتالاب ةزئاحةدايزلانكل ةدئاز ءازجالا نوكي نامزلي من تلق قالظالا
 تاقلطملاىف وه امنا عازنلاو ناتقاطمال ةاصتملا ةطرمشثاانم ناتهحوم ناتبضق

 اذهنمإعف قافتالابر 2 ذام ىلع تاهجوملاىف ةدئاز ءازحالا اذا تاهحوملا نود

 هماسقأل رصاح ريع مسقتتلا اذه تاق ناف ةيلمعللاك ةهجوم ةيطرشاا ةيضقلل نا

 الو موزالاب اهيف مكحلا ديب مل ىهو نيعسقلا نع ةحراخ ةقلطملا ةلصتملانال

 ا5> قاررتسالا رضا ىفب ةققعم- ضقنلا دام, نوكيرزا بحل تلق قافنالاب

 ريدتف ةدوجوم ريغ قافنالاو موزالانع ةيلافلا ةيضقلازال ةققهع تسيل

 قدصريدقت ىلع ىلالا قدصب هيف مكحام امهدحا نيينعم ةيقافتالا نا لعاو

 مدقملاقدصءاوس ىلاتلا قدصب مكح ام امهيناثو.نئملاىف روكذملا لاثملاك مدقملا

 ةعقاولا دعب هنمو قهان راجلاف اداج ناسنالا الكانلوقكقدصي ملوا

 ةلخاد اهنال ةماعلا ةيقافتالاب صملا يصح ضقة. اذه ىلعف باتكلا لئاواىف

 ةيقافثالا نم دصقملا نال نيمسقلانع ةجراخ اهنا عم ةلصتملاىنعا مسقملا ىف

 روهشملاب مسقملا ديقب ناالا مهالا لاثملل قفاوملاو للا وهام ىلع ةماعلاال ةصاخلا

 ةماعلاو يللا ع معا ةقلطملا ةيقافتالاب دارياوا اضيا مسقملانع جرختف

 ) اةد ص فانتلاب اهيئزجح نيب مكحم ىتلاةيضقلا ىهو ( ةيقيقح اما ةلصفنملاو

 اذهو ( امه ولخلاو مه لا ةعنام ىهو درف اما جوز اما ددعلا اناوقك ) ايدكو

 ققحاىهفدشا الزج يفت نال ةيقيقح تروم اهب رعت ىلا ةراشا لوقلا



 -4 ١ رو“

 ليقزم هنلا ةاصفنللا ةيسنف ةعللا ىف نايا ىكع قيقملا نا وع ةلضؤنللا 8 مناي

 ةسيلا ةقيقحال ةغلابملا أهنم قللاوا كك : ايا درفال لاش هن امك ماعلا ىلا صاخلا 3 كيبل

 22000 ماب م ىا ىرجاك ةلصفن لل مساب ةقاللا 5 ؟ ربدج ىا

 فال ةقيقح ةلصفن مم اهنا قع ناحملا ةلباقم ىعع ةيحالطصالا ةقيقحلا الإ

 ةمعانبملا ل لع لؤى زككشملار لاثللا نا: تف عنق: ةلضفالل مساب زاحم اهناف اهريع

 مكحبام ىا لذ ةيم-تلا هحو 6 عملا ةعنام اماو إل دودرملا ليصفت قبسام ىلع

 (نيثو ارخاما ”ىثاا اذه انلوقك ) طقف قدصلاىف اهثزح نيب 4 4

 نيعفتم اناك ناو ناعمت< الف هتبرحشو "ىشلا ةيرح نيب ةافانملاب ابف مكح

 عطقف واحلا ةعنام اماو ) اهنآ قءساك ةءاسم اضيا لاثملا اذهو ر 0

 4كزءانلوقك ا ل, انه قابتكيالا ىا نذكلاىف اهم زد :نيبةاقانملاب انف مك ام ىا

 ربلاف قرغلا مزلي امم ابذك وا امهناف ( طر دس اما
 ةافانملاب دوصقملازا ق.س امم تاع دقف روصلا ضعبيىف ناقداص امهنكل طب وهو

 ناعمتجال امهناال مالا سفنىفدوجولاو ققحملا ىف نآز لا عمتج النا عججلا نيب

 ناكوا هناب هيلع لدتساو ضغبلا هن لاق اك دحاو *ىش ىلع لاو قدصلاىف

 علا عنم ريثكلاو دحاولا نيب نكي مل دوجولاف عاقجالا مدع دوصقملا
 طب ىلاثلا نكل قةهاو .دودحولاىف ناممتحم .ريثكلاو . دحاولا نال

 مدعدوصقألا ناكول هنال طب لوقلا اذهو امهنيب ما عنم ىلع صن مشل نال

 ةلصفنملا ةيضقلا نكي مل دحاو *ىش ىلع لاو قدصلاىف عامجالا

 نيب ةافانملا اماو فلخ اذه لودمحملا ةددر ةلصفنملاب ةهبش ةلج نوكت لب
 نيب لب هب لالدتسالا مد: ىتح امهموهفم نيب سيلف مآلاىف ريثكلاو دحاولا

 اماو ادحاو اذه نوكي نا:اما ةلئاقلا ةيضقلا ناف ريثك اذه نيبو ادحاو اذه

 رعاو قةممااو دو>ولاىف اهشزح عامجا عانتمال عما ةعئاس ارثكادع نركب

 بذكلان ود قدصلاىف ةافامملاب مكحنام وه 0 اعدحا نيينعم عما ةعئامل نا

 نباسلوالاوالءا بذكلا ىف تافانملا ناك ءاوس قدصلا ىف ةافانملاب , ام اًمهتناثاو

 ةافانملاب مكحبام اهدحا نيبنعم ولخلا ةعنامل اذكو امهنم عا ىناثلاو ةيقيق
 اضيإ ةنقيقحلا نابمو صخالا ىنءلا وهو قدصلا نود ىا طقف بذكلاىف

 معا وهو ال ما قدصلا ف ةانملا ناكءاوس بذكلاىف ةفانملاب مكحام امهيناثو |
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 تاقشدصتلاةشاحىف ماصعلالاق ناعاالاال نانهتنالا نتا اعقل و ةقنقطل! رو
 نحن ىذلا مسقتلا ماقم ىف وادعاو عملا ىتعن ال نيصخالا نيشعملا قطنملا ربتعا

 لوقا ههحو صاظ ريغ ضخم - اذهو سابقلا بابف نيعالاو هددصب

 هجوو ماسقالا لخاش مزل مسقتلا بابف معالا ىنعملا ربتعا وا ىلا ههجو
 ٍلعاو لفغتالو ذه دخ ةدئافلل اليمكت ةيلمشالا سايقلا بابىف ,عالا رابتعا

 هتبلاس قدصو ةبااس اهبف بذك عّامنم ةبحوم ايف قدص ةدام لكنا اضيا
 قدصو هتبلاس اهيف بذك ولخلا عنم ةبجوم اف قدص ةدام لكو ولخلا عنم
 ةلثمالا: جرختساو نطفتف امهيتبلاس بناجنم مالكلا اذه ىلعو علا عنم هتبلاس

 واللا عم اهيضيقن نيب قدصي عملا عنم امهينع نيب قدصي نيئيش لك ناو

 ةبلاسلا ةقداصلاف امرفاتفلتخااذا اماو بلسلاو باحيالاىف انقفاوت اذا سكملابو

 ةيدانع اما ثالثلا تالصفنملا نا مث ةلثمالا جرحساو رصيتف عونلاىف ةقفتملا

 ىناثلاو ةيدانعاا لوالاو الوا ةلعا نوكي نا ىنانتلاب مكحلا نال ةيقافتا اماو
 تناكاذا ةيقيقللا ةلضفنملا نا اضيا ٍمعاو تالوطملا ىف اذه ليصفتو ةيقافتالا
 ءانثتساو رخآلا ضيقن مني لك نيع ءانثتسا عبرا روص تدي سايقلاىف ةعقاو

 رخالا ضيقن نيعلا ءانثتسا متيف ماا ةعنام اماو رخالا نيع تدي لكضيقن
 ةاثمالاكيلع قيبطتلا» سكملابف ولالا ةعنام اماو نيعلا ضيقن ءانثتسا متي الو
 ىدارطتسا انهه هرك ذو سابقلا ثحب ىف هليصفت *ىهعسو ةروكذملا ةقباسلا

 هريدقت ردقم ىلع ةفطاع اما واولا ( ءازحا تاوذ تالصفنملا نوكي دقو )

 ىاةيفاثيتسا وا ءازحا تاوذنوكيدقو نيشزح تاذ تالصفنملا نوكيام اريثك

 ةلصفنملا نا ةقباسلا ةلثمالا نع مشن لق هن*اك هريدقت ردقم لاؤس باوجح

 كلذ باجافال ما نيئزج نم رثكأ نم 6 لهو نيئزج نم الا بكرتتال
 عجلاو تاذ مج تاوذلاو واحلا ةعئامو ما ةعنامو ةيقيقملا ةالصفنملاب دصقملاو

 كلوت قلما لك نركب دق. قمملاوداح 7 ىلا داح آلا فرصني مهاب لبوق اذا
 نا ةه'| ةرابعلا نا نم ىرانفلا ةيشاحىف ققدملا ىثحلا 1 درءالف ءازحا

 هنافقاملاالىبرعلا منا ءازجالانم دوصقملاو دارفالاب ةلصفنملا نوكي دقو لاقي

 نيب الا نوكتال ةدحاولا ةيسنلاو ةدحاو ةسن لاصفنالا تلق ناذ انهه مدبال

 اناوقفءازجالا نيب ةيسنلا .الثم ناتبسنوهف ةثالث ءازجا نيب نوكي امو نيئزح

 مسا



 ةدوحوأ ا ةرو-ك عقجا اذا دذقلا ناو ْنَظ 6 ةيرغالا ناعملا ال باسحلا لها

- 
 سمكا مس يس

 ثنازاماددعلا لق هناك ةدحاو ةيسنال ناتسن”واسموا صقانؤا !دئازاما ددعلا

 اذكهوةثالثةنسن وهف ةعبرا ءازحا نبب نوكي امو:واسموا صقان اننا ىناثلاالوا

 تاقءازحالاددعنع دحاوب اضقان ثسنلا ددع نؤكي نا" طرب“ ةياهثلا ريغ ىلا

 نيئدتبملا ماهفاىلا ابي رقت لادا رهاظ ىلع همالك ىن: صملا نكل تلق اكرعالا معن

 ءارجالان م بكرتلاىف ولهلاو مهلا ةعنام نيبو ةيقيقيلا نيب قرف له تلق ناف
 نيئزج نم رك !نم اهيكرت عنتع ةيقيقلالاقو ىتاكماسح قرف ثي> يك 1 واةئثالثلا

 روك ذملا لاثملا ىف .مزلتسي الثم امهعافتراو نيضيقنلا عاتجا مزاي تيكرتول اهنال

 رخالا ضيقت مزاتس ءازحالا دحا نيع نال صقار بغ هنوكاساز ددعلا نوك

 ءازجالا دحا ضيقن نال ايواسم هنوك صفان ريغ هنوك مزاتسو ةيقيقحلاف
 ايوابم ديول اننا هنوك مزاتسي هنأ اد نم ميو رحالا نيع مزلتمسإ اف

 مزاتسي. اضياو طبوهو رخالا نيضيقتلا دحا مازاتساو نيضيقنلا عامجا اذهو

 جتيف ركذ امل واسم ريغ هنوكاصقان هنوك مزلتسيو اصقان هنوكدئاز ريغ هنوك
 اماو طب وهو نيضيقتلا عافترا مزايف واسوكتن وك مزلتي ا ريع سل

 ناو روهجلا هب لاق اك نيئزجنم رثكا نم امهبكرت زووهف ولخلاو عملا هعنام
 مح قرفلا اذهف تاق نافذ ةيقيقحلاب اهقحلاو وخلا ةعنامىف نيدلاماسح فلاخ

 الاصفناناك نأ لاصفنالاب دوصقملا ناتف رع دقشكنال ع ربع وه تاقال ما

 ةعنام وا عملا ةءنام وا ةيققح تناك ءاوس نيئزح نيبالا قتلت الف ادحاو
 ةثالثااماسقالا ف مارا وأ نثزح نسب قتلت لاصفنالا ققاطم ناك ناو واحلا:

 ةلصفنملا ةيضقلاىف مالكلا نال دحاولا لاصفنالا انهه دوصقملا نا رهاظلاو

 دحاو *ىش ىلا تشدق اذا ةياهنلا ريغ ىلا ءازجالا ريثكت زوج معن ةدحاولا

 صقان وا ادئاز اما ددعلا انوةتكح ) ريد ةيلج لب ةلصفنم نوكتال

 اذه هن ضقش الف مصالا الو قلطملال ىقطنملا ددعاا نم دوصقملاو ( واسم وا

 ران اما رص:لاانلوقك ةعبرالا نم بكرتلا لاثدو ةئالثلا نم بكرتلا لاثم

 لصف وا عون وا سذج اما ىلكلا انلوةك ةسلا نم ءام وا بارت وا ءاوهوا

 فعاضم اماو لاثم اماو مح" اما لفلا ةتسلا نمو ماع ضرعوا ةصاخ وا

 جطصم ةاواسااوناصقتلاوةدايزلا نهدوصقملاو فوجااماوزوم#*اماو صفان اماو



 ظ اذهف ددعلا لصا ىلع ادئاز عمتحلا ناك ناف ةعسنلا روسكلا نم ةلصاحلا هيف
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 ظ وهو. فصنلا ىنعا هنف ةدوجوملا روسكلا نافذ ريثع ىنثكح الطصالاىف ٍدئاز

 اذا نانثالا وهو سدسلاو ةئالثلا وهو عبرلاو ةعبرالا وهو ثاثلاو ةتسلا

 ناك ناو نشع ىلتا وهؤ ددعلا لصا لع دئاز: وهو ربثع ةسجي تناك تعتجا

 وهو افصن هيف ناف ةعبزالاك هيف اصقان ىمج ددعلا لصانم اصقان عمتجلا

 ةعبرالا ىنعا ددعلا لصا نم صقان عمتجلاذ ريغ ال دحاولا وهو اعبرو نانلا

 وهواثلثو ةئالثلا وهو افصن هبف ناف ةتسلاكهيف ىعس ايواسم عمتملا ناك ناو

 | اضيا ةئسلا وهو ددعلا لصال ىواسم هعومجُت دحاولا وهو اسدسو نانثالا

 | اذهو ههبجنوت هجوت ةللا ف اصح ناك ناو ىتاكلاهنظام دصقملا سيل نا بف
 اذه نوكي نا اما عمّا ةعنام لاتمو نيئزحنم رثكانم ةبك رملا ةيقيقملا لاثم
 اوول| اذه انوكي نا امآ وللا ةتام لاثمو“ اناوحوا' ارعشوا ارح * فلا

 ىأ( ضقانتلا ) نيركاشلا نم نكو اذه ْدَح اناويح الوا ارت الوا ارخال
 شضقانتلا مدق تفرعام ىلع ضقانتلا اياضقلا ماكحا نموا ضقانتلا ثحب اذه

 ةفرعع الا فرعتال سوكملا باب ةلدا ذا هيلع سكعلاثحب فقونل سكملا ىلع

 .تاييطرشو تاياجلاىف ىرحي اهنم ةثالث ةعبرا اياضقلا ماكحاو ضقانتلا

 ىرخا اياضق ىلا سايقلاب لصحت اهنال اماكحا تيمس تاطربشلا مزالت وهو

 ضقتنلا نم لعافت ضقانتلا هيو هيلع موكحلا ىلا سايقلاب مكجلا نا اك

 ديعب سنج وهو ( فالتخا ) حالطصالاف ( وهو ) نينثالا نيب ةكراشمل
 نيدرفملا نيب فالتخالا جرحي هحو نم لصف وهو ( نيتيضقلا ) لكلا لمشي
 مثاق ديزو ديزك درفمو ةيضق نيبو ضرالاو ءامكلاو داوساللاو داوسلاك

 هلوش جرم ةيضقو درفم نيبو نيدرفملا نيب فالتخالا ناب هيلع ضرتعاو

 جارخال اضيا هيلا ةحاح ال لب نيتيضق هلوق ىلا ةحاجالو بلسلاو باخيالاب

 جرم هنال باسلاو باحيالاب نيفلتخما ريغلا نيتيضقلا نيب مقاولا فالتخالا

 نال ةبذاك ىرخالاو ةقداص امهيدحا نوكي نا هتاذإ ىضتش ثيحب هلوقب
 .لاعالاو رصالاو ليصمفلاو لودعلا نه باسلاو باجحالا ف نالتخالا
 رصقواف ىرحالا بذكو امهيدحا قدص هناذا ىضتقش ثيحم سل كلذ ربَغو

 ( فيرعتلا )
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 بدكواممدحا قدص هناينل 'ىضتتللا نو ىضتقملا فالتخالا هناي فرعو ضفقانتلا فس

 ىناثلادبقلا ءانغا لسقنم اذه نابدنع برحاو كردتسم هادعامو ىنكل ىرخالا

 نا.ديقلا لمي ال نا ىلوالا نا ليقو . راظنلا نوناتا فااخم وهو لؤالا نع

 تيرغتلا اج: تاق:نإذ .:ةققلتف ليمكتو , ةيهانملا مقتل لب ايزارتخا نالوالا |
 ٍدنسلا ديسلا هب. حرصام ىلع فرعملا دارفانم هنا عم تادرفملا صقانت لمثبال |

 *ىش ىلع امهقدص ربتعمل نا ناسنااللاو ناسنالا موهفم ناب ديرغلا ةيشاحىف

 نيضقانتم اناك ”ئش ىلع امهقدصريتعاناو ادعارتدشا ني دءايتم لب نيضقانتمانوكي مل

 لبهعفر ”ىث لك ضيقن لاق, نا ىلوالاف هدارفال عماح ريغ فيرعتلا اذه نوكيف

 نيدرفملازيب ضقانتلاىف ءالعلا فلتخا تلق لكلا لعمال هضيقن ”ىش لك غفر لاش |

 عاجرالا رابتعاب امهنيب ضقانتلااماو ةقيقح نيدرفملا نيب ضقانتال مهضعب لاقف |

 سبل. اذهو دوسا“ اذه نا زاتعاب داوساللا ضيقن داوسلا.الثم .نيتبضق ىلا |
 عاجرالا نع رظنلا عطق عمامهثي ضقانتلا ققحم» مهضعبلاقو لاكشا الف داوساب
 كرتب اماو اياضقلا ضقانت  .هصيصخنو فرعملا ديبقتت اما باح اذه لعف

 ةسياقملا نال ث هبف نكل اباضقلا ضقانتىلا ةسياقملاب تادرفملا نبب ضقانتلا

 لصف اذهو فالتخاب قلعتم ءابلا ( بلسلاو باحالاب ) فيراعتلاف ىرختال
 ديزو . مثاق ديزك ليصحتلاو .لودعلاب فالتخالا جر رخآ هجونم اضيا
 ال وقو نتاك ديرك ..ةيطربتلاو:.ةيلكاو لوما قم ءزحال لطفا ناىلع متافال

 ةعئامو ةيقيقللاو لاصتالاو لاصفنالاو دوحوم راهتلاف ةعاط سعثلا تناكنا

 ةبلاسو ةبجوملا نيب قةحمن له هنا ىهو ههبش هبف قب نكل كلذ ريغىلا عملا |

 لومحملاباسوةْبسلا بلس نم عا بالا ليقخإل ءاجالطسالا بسحب ضقانن لور ظ
 جرف امهناب ضقانال لقو اضيا ملوببغلا ةيلاسو ةمحوملا نيب ضقانتلا ق :ةهف |

 فالتخالاب قاعتم ( ثيح )ماهفالا راغنم هناف ريدن هتاذإ هلوقب فيرعتلا نم
 رقتسم فرظ وا هحافننم هر نه تاكا ليبق نم نوكف وغل فرظاما اضيا

 انههو قالطالاو 0 دسقتلا هحوا 3:95 ىلع لمعتست ةشحلانا .انأ تف معدقو ظ

 فالتخالا تاذ ىضتش ىا ( هتاذل ) ) فالتخالا كلذ ىا ( ىذتش ) ديقتلل

 ىكتشام جرخمف ةطساو الب ىا هناذأ ىنعمو ىرخالا ب نذكوإ اههيدجا ,قِدَض

 ١ بذكو امهيدحا قدص نال قطاش سيل ديز ناسنا دز اننوقك ةطساوب
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 أ ٌسنلديزانلوقنالوا' قطان دنز انلوق ةوق ىف ناسنا دز انلوق نال اما ”رخالا

 ظ ناومح ناسنا لكااتل و قك ةداملا صوصخح و اناسناب م دز انلوق ةوقىف قطان

 نموه اعا ىرخالا بذكو امهيدحا قدصناف ناو ناسنالا نم شالو

 ناسنا ناونح لك اناوق ناف طبوهو ننتءلك لكىف كلذ مزلالاو ةذالا صوصخ

 ديرا ول هيل تحن ائههو نيتيلك ا ههن وك عم ناتنذاك ناشناب ناودملان م ”ىشالاو ظ

 ثيح هيف ةدالا صوصخل لخدمالو هلّدمأت ةلع ةروصلا نا: هناذإ ءاضتقالاب

 بلسلاو باحيالاب فالتخالا نا لاقو ديرما ةيشاح ىفدنسشلا ديسلا هب رص

 ضقانتلا .قةحم النا مزلرخآ عا ىلا جاتحالو ءاضتقالا كلذىف القتذم نوكي

 ةي>وملاىنعا امهمروصنالناويح ناسنا لك سيلو ناونج .ناسنالكانلوق نيب

 قةحمننا مزلالاو ءانضتقالا كلذل ةلقتسم ةلع اتسل ةيئزملا ةبلاسلاو ةيلكلا

 لكان وق نافذ طب .ىلاتلا نكل ناثروصلا ناناه اهيف ققحمن ةدام لكف ضقانتلا

 ققحمم نيةروصاا كني نا عم نيتضقانتع اسيل ناسناب نا ويخلكس يا وناوح ناسنا

 ققح نا مزلءاضتقالا كلذ ىنالخ دم ةروصلا كلتا نا ه.سرا ناو امهنف

 ةروصالنال ناويحن ناسنالا نه ”ىثشالو ناويح ناسنا لك ال وق ىف ضفقانتلا

 لوالا قشلارابتخاب باجننا نكعو لبق اذك ىنخيال ام ءاضتقالا اذهىفالخدم
 لاكشاالف كلذك روك ذملا لاثلا سيلو باجيالا كلذ دروم بلسلا نم دارت ناب

 ديزنيب فالتخالاج رخمي رخآ لصف ( ةبذاكىرخالاوةقداص امهيدحانوكينا )
 عمناضقانتمامهناف(بتاكب سيل دي زو بتاك ديزانل وقك ) كر سيلدب زو نك اس

 فودوملاروكذملا فالتخالاو ضقانتلاى ا( كلذ ّققحمنالو )مت آل ظو رمش اةاعا ع

 امهقافتادعبالا ) هتقيقحو هتيهام ميتدعب طو رولا ىلا لاقتنا اًدهف ةفصلا هذهب
 ورعو بتاكسز 52 اههني صقانتلا قَق هب ملهي اتفلت>اولذا ) عوضوم لاف

 *ىعساكقيقمللا عوضوملاال رك ذلاىف عوضوملا عوضوملاب دصقملاو بتاكب سيل

 ضقانتلا ققحتنمل نالومحملا فاتحا واذا ( لومهملاو ) ىلاعت هللاءاشنا هقيقحت

 هبو هيلع موكحنا لاقي نا ىلوالا لبق مئانب .سيل ديز بتاكديز لثم امهنيب
 فرعملا صيصخبب اهدحا نيهحوب بيجاو اضيا ىلاثلاو مدقملا لواتتل

 ىناثلاو هنم تايطرششلا ضقانت مهفبو ةلثمالا هنلا ريشيام ىلع تايلملا ضقانتب

 قبقحلا نم معا عرضوملاب دارب ناب ىلاتلاو مدقملا لوءحلاو عوضوملا ممعت

 ( ىمكحلاو )
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 سمي[ مام سس
 انتفاتخاول ذا © نام كلاو ١ لاكشا الف كلذكاضيا لومحملابو ىمكذلاو اذ |
 ارامن ىا ملا نشل: دز اال قا مان دءز انل وةك ضقانتلا ققحم» مل نامزلا ىف ||

 قوسلاىف ىا مثاقديز لثم ضقانتلا ققحتنل ناكملاىف اتفلتخاولذا ( ناكملاو )
 نامزداحما ناكملاو نامزلا داحنأ نم دصقملانا لعاو رادلاىف ىا ماش نشل

 داحناو عوضوملا ىلا لوما ةيسن نامز داحنا ىنمع امهناكمو ةثداحلاو ةعقاولا

 ةنسلاءذه ىف نيتيضقلا ىدحا كول ىتح ملكتلا نامز داحتاال هيلا ةيسن ناكم
 طورشلا ةاعارم عمةنس فلا دعب ىرخالا ملك مث رهظلا تقوفف ىتالفلامويلاىف

 قرشملاف ىرخالاو ب رخملاىف اممدحا مكوا اذكو ضقانتلا ققحم» ةروكذملا

 ( ةفاضالاو ) نتدحماهاكمو ةبسنلا نامز ناك اذا امهنبب ضقانتلا ققحت اهعم
 وحن وركبل ىاب اب سيلدب زو رمعل ىا باديزانلوقك ةيوعلا ةفاضالاال ةيسذلا ئا

 6 ةوقلاو ) ةيفسلفلا مولعلاب ىا ملاعب سيل ديز ةيعرشلا مولعلاب ىا ملاع ديز
 رجلا لثم اسمهني ضقانتلا ققحمي مل لمفلاو ةوقلا ىفاتفاتخاولذا' لعفلاو
 ( لكلاوءزإاو ).لمفلاب ىاركسع سيل ندلاىف رجلا ةوقلاب ىاركسم ندلاىف

 سبل ىحنزلا هضعب ىإ دوسا ىحنزلا لتم ضقانتلا قةتملامهيف اتفلتخاولذا

 رخالانمو ءزج اهدحا نم ذخاولذا نيئزملاو لاقبنا ىلوالاو هلك ىادوهساب

 سبل :ىحنذل| هدل< هضتب ىتا دوسا. ىلا .لثم ضقانثلا ققحمني ملرخا ءرِحب

 فالتخالا ىلا عجار اذهنا لاقي ناالا هرفظو هخيبا هنم رقما نسا أ طا
 اتفلتخا ولذا © طرشلاو ) رظتناف رخآ باوح ىلع عاطتسو عوضوملاىف

 مسجلا ضيا هنوك طرشب ىا رصبال قرفم مسجلا لث» اضقانتل طرشااىف

 طرشب اطورش» اهدحا لعحواو دوسا هن ا ىارص,ا قرفع سيل

 قرفم مسجلا لثم ضقاتتلا قة: اقلطم لعح لب طورشم ريغ رخالاو

 طرشبال ىنمع اقلطم ىا رنصبلل قرفع سم ل مدخلا ضيا هنوك طرشي ىأ رتضنلل

 لمأتاديبقتقالطالا لعجم نا الا مهللا ىلوا ناكل كلذ ضرعتواو ريغال ”ىش
 ن :ومدقتملا لاقف دحاوماذانثا ما ةينامثا ضقانتلا طرسشلانا ىناوفلتخا مهنا لعاو

 طرشلا ةدحواو> رداو نانثا قوز لاق نتملاق ةووكمدملا ىهو ةيناع

 ةوقلاو ةفاضالاو ناكملاو نامزلا ةدحوو عوضوملا ةدحوىف لكلاو ءزجلاو

 ةدحووهو دح اووه ىبارافلا ىلع رصنلا وبا لاقو لومحملا ةدحوىف لعفلاو

 س22 ا
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 | نال لت .ءامدقلا بهذم نا ةثالثلا بهاذملا نيب ةكاسحماو ةيمكحلا ةبسنلا
 دهز لثم اضيإ ةل الاف التخا عفن رب دق ضقانتلا نال عيت ريغ ةيناهلا ىف مهرصح

 ةياغلا فالتخابو ىرتلا قلاب ىا بتاكب سيل ديز ىطساولا قلاب ىا بتاك

 فالتخابو هريغا ىا لماع ريغ راتلا ناطلسلا سؤال ىا لهاع راجملا لثم

 فالتخابو اركب ىا براضي سيلدز اورع ىا براض دز لثم ه.لوغفملا
 رصحلاف كلذ ريغ ىلا ةفصلاو قلطملاو هعم هلو هيف لوعفملاو زيقااو لاحلا

 لاذ لعص# , ةمابقلا.شض يصب ناب لاق .نا:الا_مهللا مع نيغ ةيناءااىف

 اضيا لت نبرخأتملا بهذم ناو قيقعلا ىلعال ليثتلا ىلع ىنيموهو ىئبقاوال

 لكلا ع احرا ناكما عم لوخلا ىلا 0 و عوضوملا ىلا ضعبلا عاخرا نال

 عاجرالاف راصتخالل ةيبرال ناك اذا اضياو حج سعال حجر دحاو لك ىلا

 لكلا دحتأ ةبسنلا تدحنا ىتم هنال ىبارافلا بهذم قلو رصخا ةبسنلا ىلا

 طرش ةيناثلا تادحولانا اضيا لعاو ةبسنلا فلتخا اهنم دحاو فاتخا ىتمو

 000 اانا ققحما كرش بنا ىس هنع# ادجازو لكلال .ضقانتلا نس

 نكعام دوب لبةيناثلا هذهديف دجوب هنم دحاو لكن اال ةِيناَّملا تادحاولا

 لومخلاو عوضوملاداحتا هيف دحوب بتاكب سيلدبز بتاك ديز التم دجوب نا

 قيقحتلاوه اذه الثم طرشلاو ءزااو لكلا هيف دجوبالو ناكملاو نامزلاو

 لوقلا اذه نا هساع ضرتءاو , (: ةيلكلا ةبحوملا ضيقنوا ) قيقح:لوبقلابو
 اذه نالها تار اضم هلوق دعب نوكينا قئاللا هلحم نال هلحمىف دراوب سيل

 طورش نه عوضوملا داحتا ناركذامل هناب بيجاو تازوص#لا .ضقانتا نم

 ضيقت وةلكلاةيلاسلا ةيلكلاةيحوملاضيقن نا مهوتممهوتو معاز عز ضقانتلا

 باجحاف عوضوملا دعي مل كليذك نكيمل ولذا ةييزملا ةبلاسلا ةيئزجلا ةبجوملا

 باح نا نكعو ةيفانيتساو اولاذ ها ضيقنو لاقف اماتها الوا مهوتلا اذهنع

 نا بسان ضقاتلا طورتش نم ناك امل باسلاو باجالاب فالتخالا ناب اضيا

 فالتخ>الا نوكي فيك تاق نافذ انهه هركذ اذلف طورشلا ىقاب ءانثا ىفرك دب

 ىلع موسرلا نمشيرعتلا اذه تلق فيرعتلاىف لخاد هنا لاخلاو طورشلا نم

 اذااماو واولاب تارصلاو هلوق نم مسنلا ضءإ ىفام ىلع ىنبم اذهو تف عام

 مداقنام لع . ةيعيرفن هافلا نالقباسلا ضارتعالا دزيالف اهضعب قام ىلع .ءافلابذاك



 مالعال لك نه نركك قطتلل حالطصا ىلع جصااما ضنا 0000
 "ىشف ”ىش هفو ةظفل ةفاضالاف اهلومعم ىلاةفاضم ةفص اماو ةيوئعم ةفاضالاف

 ثينأتلاو ضيقنلا ىلامخار ىه.ريضو قبقحرصملا « ةَمزِلا ةبلاسلا ىهاعا )
 ناب نات ناسنا 0 !وقك ربخا رابتعاب اماو هيلا فاضملا رايتعاب اما

 ةنلاكل [:ةبخشوملا ضيقت نا: ايكف نيفراطلا نمت قظفقانتلا» ناودحم ,سيلا ناسنالا
 اما ينلتو قلو 2 هنلكلا:ةيحوملا 0 ةيلاسلا ضيقت كلذك ةييزملا ةبلاسلا

 صضعإ قو 16 امهليي 00 تانودوصلو 0 تف دقو 4 ناوح

 عيل رك ٠١١ ىفام ىلع امهني ةينثتلا ريمكل الملا وهاك نائر وصال او مدنلا

 عمقو دقو ار وضلا نككىف نرسل كَ امحار ريوصلا نوكيا زوجمو

 ةشنلاةروص قاماو مدحا ةروصف لظوهو ريوصلا 00 اهني مدلل ضعا ىف

 ضقانتلا قةحتنالا تاروصدملا نم نيتروصخ لك ىا نانثا ما لقا نا ىلع ىنبف

 لد ةيمكلا ىف مدنلا ضغب ىفو ( ةيثزلاو ةنلكلاف 0 دعبالا )) اهنين

 ةيناك نيتصوصخملاصقانت طورشناصملا دصقمو دحاو لاملاو ةمزلاوةيلكلا

 ةلكلاىففالتخالا ىهو ةعستفَنيتروصحملا ضقانت طورش اماو تفىعام ىلع

 ناريرقتلا اذه نم رهظف نيتصوصخملاىف ةقباسلا ةيناقلا طورمثلا عم ةشزلاو
 طورشا|ىلاةراشا نوكل اضيا ةمسزطاوةءلكلاىفهاوق دعب صملا لوش نا ىلوالا

 طرش قةمتيالف ناعوضوملا دحتبالف ةيمكلا فاتخا اذا تلقناذ ةشاسلا ةيناثلا
 غوضوملا .داحصأب ظازتشالا ىفانب ةيمكلاب فالتخالا طارتشا نادل امو ضفانتلا
 عوضوملات اذ ىا ق.قملا عوضوملا عوضوملابددقملا ناكول نادرب اهنا اذه تلق

 هناونعو عوضوملا صو ىنعاىركذلا عوضوملادصقملاناكولاموا هيلعقدص امؤا

 لاكشاالف عوضوملا نء جراخوهو روساالوخدم عوضوملا نال نامؤئموللا ليقف

 فاضم ءادت.م لكظفل نالزاو.ح ناسنا لك لثمىف ةاهاالوقل فانم اذه لاشال
 وهعوضوا|نوكي اذه لعف ناسنالا ضعب اذكو هيلا فاضم وهو ناسنالا ىلا

 لسق .نمااذه لوقت: انثال ضقانلا طرش دحونالف ناءعوضوملا دحم» الف زوسلا

 هلو: عوضوملاو جراخ: روساا ناقطنملا حالطصا اذا .نيحالطصالا فلاخت

 | عود .نيدلاماضع نأ ىلع نواف عوضوملاف ةِس نيل تفي اماو



 سيإ ١ تس

 لوقو هلود دف ًادتملا ناو جراخ 00 نا ةسرعلادنع و.ةحماا نا لوطالاىف ا

 نال ١ ) قبقحال ةحماسملا ىلع ىنيه ىرهاظ لوقءدتم ضعبو لك نا نيبرملا

 هناشام لكو هريدقتو ةيوطم اهىربكو ىرغص هذه © نابذكت دق نيتيلكلا

 ناذ * امهنيب ضقانتلا قةحمنال نيتيلكلا نا شي امهنيي ضقانتلا ققحئالف اذك

 امين قت ضقانتلا نا ديفتف ةيئزلا ديفت عراضملا ىلع ةلخادلا دق تلق

 الف دارطا الامو ةدرطم نوكتنا بحب قطنملا دعاوق تلق * روصلا ضعبىف
 ضعب ىف ةبذاك ىرخالاو ةقداص امهيدحا نوكيامو الصا قطنملا ىف رابتعا

 قيساك هشابقو . © ناقدصتذق نيتيزللاو ) ةدالا صوصخ نم ىهف روصلا

 217 ١ كلنا ( (بناكب سل ناسنالا -ضقنو تنتاك ناننالا ضعب )ل انلوقك

 ىلا ناتم>ارف ناتلمهملا اما تلق نيتعبطلا نيبو نيتلمهملا نيب ضق انثلا نام

 تفىعام ىلع مولعلا ىف نالمعتستالف تايعيبطلا اماوامهط رشامهطرمثشف نيتي زملا

 تايلجا ىلاةسياقملاباما كورتف تايطرسشلاضقانت اماو امهني ضقانتلا كرت اذلو

 نعدهإوق تاروصحملاىف ضقانتلا ةلثما نمو فرىعاذ تالوطملاىلا ةلاحالاب اماو

 لزنانم لق “ىش نم رشب ىلع هتللالزناام اولاقذا # دوهيلا ىلع ادر لحو

 ضقانتيف هبنوفرتعي مهو ه# سانال ىدهو ارون ىسوم هءءاح ىذلاباتكلا

 ضعب هضيقنو مث هللقواخ ثداح لك اهنمو ىثزحلا باجيالاب ىلكلا باسلا

 ةضيقنو بجاوب  نكملا نم ءىشال اضبا اهنمو ىلاعت هتلالعف سيل ثداحلا

 ظاا ىوتسملا سكعلا ىادطبر تفرعدق ( سكماا ) بجاو نكملا ضعب

 شيقنلا سكعنع ىوتسملاب ديقتلاب زيعؤ نيينمم ىلع كارتشالاب قلطي سكملا نا
 سكع فال جوعالو هيف تما الوتسم قيرط هنال ىوتسملاب فصو اماو

 لوقا 6 ريصي ناوهو ) فيكلاو قدصلا ىف لصالاعم هتاوامل لبقو ضيقللا
 لداحلا ىلع اضيا قلطيو ائه» ظلا وهو ىردصملا ىنءملا ىلع قلطي سكفلا

 ةمز> ةيلكلا ةبحوملا سكع لاقيف سكملا نم ةلصاحلا ةضقلا ىا ردصملا

 اًذهلوريغال اذهوه اباضقلا ماكحا نم وهامو سكملا قدص لصالا قدص اكو

 ردصملاب لصاحلا ىلع ريصي نا هلوق لء< حو ىلوا ىنءملا اذه ىلع هلج نوكي

 نوكي نا زويوهو هيلع ريدي نا لج ميل ريبصتلا نم ةلصاحلا هضقلا ىا

 امولعم اعراض٠ نوكينا زوج ودنم الوهم اماغوا ليءفتلا نم ابطاخم اعراضم ا
 ا ممحس7سسلللا



 د وا 1

 عوضوملا نم دوصقملا نا عم اعوضوم لومخلاو الو عوضوملا نوكي فيك

 فضؤولاو افصو تاذلا نوكي نا منته ررقتاك فصولا لومحملا نمو تاذلا
 لاجملل مزاتسم فيرعتلا اذه نا لصاحلاو منع وهو قياقحلا باق هنال اناذ

 فيرعتلا اذهف لطاب محلل مزاتم لكو سكعلابوا ىهاودلاب ضرعلا بلق وهو
 ناكولاماو نيقيةل!لومهلاو عوضوملا وم دوضقملا ناكول درب اتااذه تلق لطاب

 تاذلا لدبت ول مزاي ااو قياقللا بلق مزايال ذا درب الف نيب رك ذنلا دوصقملا

 لغشيال هنال هدارفال مماح ريغ فيرعتلا اذه تلق ناف ممتوسنلق صاخثالا
 دوصقملا نوكي نا زو تلق فرعملا ماسقانم هنا عم اقلطم تايطرشلا سكع

 ةيلبانقع. :تابظرسلا نلكع كرتو قومللا"”نطدضه تالا نكع اهرش

 عوضوملا لمحو سكعلا قاطم فيرعت دوصقملا نوكي نا زوو ةلاحاو
 اضيا تايطرنثلا سكع لمشيف همكحيف امو قيقحلانم مالا ىلع لومحملاو
 اوحرص موقلا نا عم اسكع اضيا تالصفملل نا ريرقتلا اذهنم مهغ. تلق ناف

 ركذلابسحب دجو ناو مدطلا بسحب اهيئزِح نيب زيامت الذا اهل سكعال ناب
 درف اماو جوز اما ددعلا انلوق نم موهفملاو فيك اهل سكعال اهنا منال تلق

 عفنلا مدع ليزنت ل يبق نماهسكع موقلا نكل رهاظ وهو هسكع نم موهفملا ريغ

 هليصفتو ناس همدعو هدوحو دل عفا جول لا اك دوحولا مدع ”ىش ةلزنم

 لخدتناعمةلكف لصالا 6 هلاح باجيالاو باسلا ءاقب عم إل ةيسمشلا حرشف
 عباتلا ىلع لخدت دقو هسكع لاقبالو ريمالا عم ريزولا ءاج لاق, عوبتملا ىلع

 طورمشلا لبق نم امهئاقب نال عباتلا ىلع لخاد انهو نيرباصلاعم هللاذا وح
 لكب لوأي نا الا امهلا< لاق. نا ىلوالاو روكذملا رزيبصالا وه لصالاو

 ابلاس ناك ناو ابحوم اضيا سكملا ناك ابحوم لصالا ناك نا ىا دحاو
 اهودحي لف اياضقلا اوعبتل' مهنال هيلع حالطصالا مقوامتاو ايلاس اضيا سكملا ناك .أإ

 قيدصتلاو ) فكلاىف اهل ةقفاوم الا ةمزال ةقداص ليديتلا دعب رثك الاف

 لضصالا آل اقداَص انسي نكمل ناك اقداص: لضالا ناك نا: سا( كاتم تيدكشا ب
 اما موزاملا نال مزاللا قدص مزاتسي موزلمللا قدصو مزال سكعلاو موزله 0

 .ليديتك تاذلا ال ناونعاا وه لديتملا نال كلذدك سيلو اناذ تنصولاو افصو
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 هيلع ضرتعاو ئئارقلا نمو ةرايعلا نم رهاظلا وه اكابذاك اضيا سكعلا ناك ايذاك

 موزاملاذوكي نا زاو+ل مزاللا بذك مزليسال موزلملا بدك نال لطاب اذه ناب

 نيهجوب بيحاو مالا ءافتنا بحوبال صخالا ءافتناو مزاللا نم صخا

 لصالا ناك ابذاك سكعلا ناك نا بيذكتلاو هلوق ىنعم نوكينا زوجي اهدحا

 فالخ ادهو هللافتناو موزاملا بذك مزاتسي هتافتناو مزاللا بذك نال ابذاك

 دجو ىذلا بذكلا نا هنم ردابتملا نال هنع ىبأي ءاقبلا ظفل نا عمه قوسلا

 هني ام ىلع كلذك سيل روك ذملا ضرفلاىفو هدءب اضيا دحوب ريبصتلا لبق

 بيذكتاا ركذ نوكي نا زو امهيناثو ىرانفلا ةيشاحىف نبدلا ناهز

 ديز لاحام لئاقلا لوق ةلباقمىف ءاوس هؤانَغو هرقف مهلوق لبق نه ايدارطتسا

 ءانغلارك ذ نكل ريقف هنا هدوصقمو هلاح لدبت ملو لصالاىف اريقف ديز ناكاذا

 .ميضوت اذه فيرعتلاماقم هنع ىبأي ىهاظلا فالخ اضيا اذهوانه اذكى دارطتسا

 ًأطخالا نوكيال بيذكلاو نيدلا ماسح لاق اذأو ام ةيانع مم ىرانفلاىف ام
 بحاص هلمف اك بيذكتلاو هلوق كرتيو قيدصتلاو هاوش ىنتكي نا ىلوالاف
 اذه نا مث ىسوسرطلا هلعفاك ريدقتلاو ضرفلا ىلع مالكلا لمح وا ةيسمشلا

 اهضعبىف ةيمكأا فالتخاالا نمددال لب تاروص#لا سكعىف فكي مل امل ليدبتلا
 ادكع نوكيام نا عا ( ةيلك سكمتتال ةيلكلا ةبجوملاو) لاقو فتصملا اهلصف
 نكي مل ةدحاو ةدامىف بذكو لو اهنف لصالا قدصي ةدام لكف اقداص نوكي

 قدص ةدام لكىف اقداص نوكيام مهدنع سكعلا لب قطنملا حالطصاىف اسكع

 مهدعاوق ذا مهدنع اسكع نكيمل ةدحاو ةدامىف فان ول ىتح اهيف لصالا

 هده ىف سكملا نال ةءلك سكمثتال ةءلكلا ةبحوملانا تلع اذه تف ىعاذاف ةدرطم
 الف فاق لصالا قدصعم عوضوملا نم لومحملاموع ةدامىف قدصيال ةروصلا
 ناسناناويح لك انلوق قدصيالو ناوي>ناسنالكانل وق قدصي ذااسكع تش

 صخالا دارفا لكىلع لمحت مالاو معالا دارفا لكىلع لمحتال صخالا نال
 الف ةداملا صوضخ نف عوضوملل لومحلا ةاواسم ةروصىف اًقداص نوكيأم اماو

 لإ ) .تنرصأم لغ/ناسينا قطان لكو. :قظان' ناسنا لك انلوقك هن .رابتما
 ةلع ( انلقاذاانال انلقاذاانال ) طبضنملا مزاللا ىه ذا ةيروهج هذه لب ( ةيئزح سكمنلا

 مغتتععسصب
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 انعم ائيش دح اناذ ناو ناسنا لك ةيئزعلل :ةيلكلا ساكمنإ نم لب دعب ممل

 ناكاذاو هدارفاو عوضوملا تاذ *ىثلا كلذو ( ةيناو.للاو ةئئاسنالاب افوصوم
 امهيلع لمحت و اعوضوم تاذلا كلت لمح ناانلق نيئاونعب انونمم تاذلا كلذ
 ىرخا ةمدقم لصحمف رخالا اهيلع لمحت مث ةمدقم لصف نيفصولا دحا

 موكف ) كالا .لعرفلا لك مجذيف ناسنا سدزو ناويحديز اذكه قلطملا 17

 63# زع نيكمتب )ل ةيلكلا ا 4 اضيأ ةيس ليا ةحتوملاو نانف] نار

 قرط ثالث اياضقلا سوكع تابثاىف نا رلعا ها دج اناف هلوق ىنعا ةسخلا هذه
 نا وهو نكملاىف وكلا وهو ضارتفالا اهدحا تالوطملاف لصفام ىلع

 بفاصوو ةراثأ لوملا فصو هيلع لمحو انعم ائيش عوضوملا تاذ ضرفب
 طملا حذيو كثلاثلا لكشلا ةروص ىلع ناتمدقم لصممف ىرخا ةراث عوضوملا

 لصحمف ةران' ناوبحلا فصو هيلع لمحبو ادبز عوضوملا تاذ ضرفن الثم

 لوقتف بترثو ناسنا ديز لصحمث ناسنالا فصو ةرانو الثم ناودح ديز

 ناسا بتارشلا ىف 5 طسوالا دحلا طقسنو ناسنا زو ناومح ددز

 ددريفالاع محذيل لصالاعم سكعلا ضيقن مخوهو فاخلا اهيناثو بولطملا وهو
 اهنال ةروصلا نم سيل لوقنف ةداملانم ما ةروصلانم لاحملا اذه ءاحله لاشو
 نيبعتف قدصلا ةضورفم اهنال ىرغصلا نهالو ةروصلا حرص لوا لكش

 باس ىنعاجملل مزلتسم هنال لطاب وهف سكعلا ضيقن ىهو ىربكلا نم نوكي نا
 ناوتح ناسنا لك ق دص اذاالثم بواطملا وهو سكعلا قدصنف هسفن نع *ىنثلا

 هضش هنالناساب ناوملا نم ”ىثال قدصنف الاو ناسنا ناودمللا ضعب قدص

 لوالا لكشلا ةئيه ىلع قدصلا ضورفملا لصالا عم ضيقنلا اذه مذنو

 مدبف ناسناب ناوبحلا نم ”ىثالو ناويح ناسنا لك اذكه الامم متبل
 *ىقلا 'تلس اًذهو.ناسناب : ناسنالا نه ”ىشال لوالا لكشلل ىناثلا ترش نم
 ميس لوا لكش اهنال ةروصلا نم مزالب سيل ملا اذهو ح وهو هسفن نع
 ىربكلان م مزال هنا تيثف قدصلا ضورفم لصا اهنال ىرْكصلانمالو ةرودصلا
 مزلي, الثل سكعلا قدصو ضقنلا لابف نيكفلا ضيق ىهو ةدساف ىهو

 ضقانيام لصحمل سكعلا ضيقن سكعت نا وهو سكعلا اهئلاثو نيضيقنلا عافترا
 قدصيالاوناسنا ناودلا ضعب قدص ناودح ناسنالك قدص اذا الثم لصالا

 ناويحم ناسنالا نم ”ىثال ىلا سكمتو ناسناب ناودملانم *ىثال ىنعا هضيقن



 هطلت د
 سكملا لطب اذاولطاب وهف هل فلات وهو ناوبح ناسنا لكل صالا ناكدقو
 قالطب نحو ةكللا نالطبذا نآسناب ناؤكلا نم ”ىثالا قعا هاا قظب
 اذه ناسنا ناويللا ضعب ىا لصالا سكع ىنعا هضرقن قدضتق لصالا

 سكمننال هاوقا حيرمص هبلوعفم ةيلك هلوق نا لعاو هئتعاو ىفاولا ريرقتلاوه

 ناسنا لك انلوققدصيذا هلوقو دئنيح ىنعملا دسفنذا نظامك هإقلطم لوعفمال

 ىنانئتسا سابق مدقم ىلا ةراشا ناسنا ناومح لكاناوة قدصيالو ناوح

 قدصال اذكه هريرقت هللاث ةيلك سكمتتال ةيلكلا ةبحوملاو هلوق نمهلبقامو

 ةيلكلا ةبجوملانا ثبن' ناسنا لاوبح لك قدصي ملو ناويح ناسنا لكاانلوق

 هآ قدصيذا :هلوق لعجننا زوحنو هلثم ىلاتلاو قح مدقملانكل ةيلك سكعننال

 اسكع نوكيال ةيلكلا ةبجوملا اذكه هريدقن ةيوطم هاربكو ىرغص

 اع نركبالد ذك فاعام لكو روصلا ضع و تلت ةلكلا ةمحوملا نآل

 زح هلوق باىعا اذكو اذه هيلكلا اسكع نوكتال هيلكلا ةيحوملا) هيلكلل

 ةملك اا ةلاسلا ساكنا ىأ © كلذو , ةيلك كمت ةيكلا ةبلاسلاو )

 تلق نآف 6 هنال ١ لئادلا ىلا جاتحيال ىا © هن ل يس ىا ( نب )

 تلق هيلا هجاحلا اف ليلدلا ىلا جاشحيال ىهيدب هنا عم ساكمنالا ليلد اذه

 ةلبقال ليادلا دعب ىهيدب هلا كوقنوا ليادال هيا وهو ىخ ىهيد اذه

 تال اكوق قدس اذا ) مكحلا لصالال ةهاذبلا كل ليد هنا لوقنوا
 قع] ةّضيقن , قدصلالاو . ( ,نانتناب رجا نم * مال 00

 لصالا ضيقن وهو رح ناسنالا ضعب ىلا سكمنتو ناسنا را ضب
 اذهو اه نكتلا قدصبف تف عا ناستا ردا نكي .لطانف للباب اونو

 دكه هسفن نع ”ىثلا بلس منيا "لصالا ىلا ضيقتنلا مضنوا سكعلا قيرط

 ناسنذاب سيلناسنالا ضعب مجدي رحب ناسنالا نم ”ىثالو ناسنا: رجلا ضعب

 هنا رهظف تفرعامل ىربكلا نمالو ةروصلا نم سل جملا اذهو مس وهو

 عافترا مزلي الثل سكفلا قدصيف تلطبف سكعلا ضيقن 5 ا

 وهوبااولاىف ضارتفالا ىرجيالو فاللا قيرط اذهو قاطملاوهو نيضيقتلا

 هنوكوا مدقملاتل مدقم هنوكباما اضيا للدلا اذه طبرو هلغىف نيام ىلع رهاظ

 ' فاختال ةيلكلا ةبااسلا نال ةيلك سل كن ةبلاسلا ادكه ريرقتل ءاذهبامنارتقا اساق

5 

 نووورجسس يس سي يااا ببابببإ/س

 توج مح
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 سكمتت ةيلكلا ةبلاسلاف ةيلك سكمتيف اذك هناشام لكو روصلاو داوملا عنجيف
 سكعالهلوقل قلطم لوعفم بوصنم (اموزل اهل سكعال ةئزإلا ةيلاسلاو )) ةيلك
 لاقاتاوامزال ىنمع الاح نوكي نا زوو زيمت وا موزل سكع اهل سكعال ىا

 رج ا ضعبو رجح سيل ناسنالا ضعبلثم روصلا ضعبىف سكمتت هنالاموزل
 ناويحم شيل ضيبالا ضءبو ضراب سنل ناوبملا ضب لثمو ناسناب سيل
 امزال نوكي الو سكعلا قق#!نا رعشي هنال دسفم وشح اموزل هلوق لق ناف

 طرشلاو مزاللاءافتلاو هطئارشو سكعلا مزاولنم امزال هنوك نال لطاب وهو

 زوحي انلق سكعلا ىتنا موزالا قتلا اذاو طورسشملاو موزلملا ءافتنا مزلتسي

 اهحارىننلانوكي نا روهشملاناو ناك اعيج ديقملاو ديقلا ىلااعحار نلانوكي نا
 هنأباضيا باح نا نككو موزالا نودب سكملا دوجنو مزليال ذئنيحَو ديقلا ىلا
 جاتحم حو ىحالطصالا نود ىوغالا ىنءملا ىلع الو سكعلا نوكي نا زوحي

 نيلا لاىف مك روصلا ضءبىف دوجوم ىوغللا سكملا نال موزللاب دسقتلا ىلا

 ةرابع ديقملاو ديقلا عو2 نوكي ذئنيحو هذه لاثما جرا هب ديقف نيشاسلا

 ىنعا ديقلا ىلا عحار ىثثلا ناب اضيا باحب نا نككو ىجالطصالا سكملا نع

 لصالل مزال سكع'لك نال سكعلا ىنن نع ةيانك موزللا ىن نوكيو موزالا
 هنال ) موزلملا ءافتنا مزلتسي مزاللا ءافتلا نال سكعلا ىتنا موزالا ثنا اذاو

 ناسنالا شنب :ىلغا ( سكع قدصيالو نانا سيل ناوبللا ضيبآ و 0
 اذه قدص' ولو ناوحح ناسنا لكو هو قداص هضيقن نال ناويح سيل
 اياضقلا ماكحانم تلق ناف تعمسام لكلا غصئالو اذه ناضيقنلا عقجاال اضيا

 مدع أما تلق املا فنصملا ضرعتم ل ف تايطرعشلا مزالتو.ضيقتلا تك

 ةلاسرلا دقعو نيمدقملا ضيقن سكع هنم ريئءملا نافذ ضدقنلا سكعل هضرعت
 مولعلاىف هل لامعتسا الو راتخع ريغ هيف ميهذمو نيرخأتملا بهذم ناببل
 ليلق مؤاعلاىف لامعتسالا ردان اضيا نيمدقتلا بهذم هنا عم تاجحاتنالاو

 دقعنم قملاف تايطرشلا مزالتل هضرع: مدع اماو ها ضرعتب مل اذهلف ىودخلا

 هقوس نه ىهاظلا وهاك ىدارطتسا تايطرسشلا ناسو تايلجلا ناد باتكلا

 مكحىف اهسكع نال تالا سكع ناس نه مهش تايطرسشلا سكع نا نه

 ةيثزج سكمنت ةيئزجلاو ةيلكلا ةيموزالا ةلصتملا ةيطرثلا نا ىتح اهسكع



 الس

 رتل ا ذل ع ظ
 ا 0 اور ]1 نكقال ةيرطلا ةلالاو اهسقتك نكست: هنلكلا : ةلضتملا ةئلاتنلاو
 أ انهل سكع الف اهرساب تالصفنملاو اقاظم هيقافتالا ةلصتملا .اماو ةيلخلا ىف: اك

 ضيقنلا سكع لوقنف ةلخا ىف نضيقنلا سكع كل نين نو رك ذتف تف ع دقو

 الوا ىناثلا ءزجلا ضيقنو اناث لوالا ءزحلا ضدقن لعح نع ةرابعءامدقلا دنع

 ناسنا لكانلوق انسكع اذا ام هلاحن قدصلاو هلا. باسلاو باحجيالا ءاقب عم

 ئوتسملا سكعلا فالخ ىلع اذهو ناسنان سدل ناويح .سيلام لكاتلق ناويح

 ادرك ةحيوملاو, اهنفنكا نيكستت .ةلكلا ,ةبخولتا نا ئذحاةتاروضخلاف

 وه راتخلا نا مث .ةيثزج ةبلاس ناسكعنتةيمزلاو ةيلكلا ةبلاشلاو اهل .سكعال
 1و1 قللقلا طزللاا ضتقن لل نع ةراتغر وه: نزخأتلا هنعوي بكذملا ادهن
 ناسنا لكو حن فنيكلا ىف ةفلاختلاو قدصلا ىف: ةقفاوملا : عم ايناث لوالا نيغو
 تاقلطملا ىلع صوصخع مكملااذهو ناسناب ناويحم سيلام .لك سياو ناؤيح

 لصفام ىلع تاقلطملا ماكحال ةفلانع اهل ةصوصخم ماكحا اهلف تاهخوملا اما

 عرش تاقبدصتلا ىداسبم .نم غرف امل 6 سايقلا)) اهيلا عراف تالوطملا ف
 عاكحالا كرد هذا  ىلعالا بلطملاو ىضقالا :دضقملا وها ذهاو اهدصاقمفف
 تلاطملاىف  نيقيلا لصح هيو اهراثتساو اهحاتنتسا ةيفيكو ةيعرشلاو ةئلقعلا

 ىش ريدقت ةغالا ىف سايقلاو ىلاعت بداؤلا توب نيقللا اصوصخ ةيننقللا ع
 رداصملا نموهو ب رضي ب رض نزو ىلعاسايق سيق. ساق نم رضخبآ ”ىش.لاثم ىلع

 سياق نهال سلبا ضاق نم لوا لاق نم لوق هءلع لدياك فارص هنزو ةريفخلا

 © لوق ) حالطصالاىفو دئاز سزملا نم هلدح نال اسانقو ةسياقم سباقب

 لوةعملا لوقلارهه###لوقلاب دوصقملاف لوقءملا بابقلا هدرا نا هلا تفلع.دق

 ماقملا اذه انقتحدقو لنوفاملا لوقلا هد دوصقملاف ظوفلملا سايقلا هب سرا ناو

 سابقلا نال لاوقا لاش نا بسنالا تاق ناف اهلا مجراف ةيضقا في رعثفف

 لما تلق دارفالاب الوق لاق !1 ادعاصف نالوق.وه لب دبحاو , لوقب نسنل

 ةئرهلا ناف ىلودالاو. قطنأا لءادلا نتب قرفلا ىلا ةرا_ثالل : دازفالاب. ريعتلا

 ببسب ادحاو الوق راص هنكل الاوقا ناكناو هناذ ىلوقءملا :للدلا ىف ةلخاد
  ىلوسالالبادلا اماو لاوقا لش ملو لوق لاق اذهاودل ةئيهلا ضوىعو فياأتلا

 تامدقم اماو مهنه روهشملا بهذملاوهو ملاعااك درفم اما هنال هنع ةحزاج ةئيهلاف



 جس طش سا
 ىروهشملاف مهنم قيقحملا بهدملاوهو اضيا ةئءيللةضورعم تامدقم امأو ةقرفتم

 فا ٌؤااوهلوقلات اق نافامهيلككن عةج راخ ةئيهلاف هلم ىف نيبام ىلع قيقههل ا نم صخا

 تاق لاوقنم لوق لاق نا ىلوالا اك ردتس هدغب فاؤملا ركذ نوكف هند

 فالخ مهوتفاياضقلا دارفانم ةيضقولاوقالا نيب نهدحاولوقدهنا هوتلاذكه لاقول

 ىنععانهه لوقلانايدنع باح نانكعو(«فاؤم هلوقداز مهوتلا اذه مفدلف قالا

 ءاركللا ف رخدب قاعتسالف ادماح ءاعسأ نوكف هانعم ءزح ىلع هظفل ءزح لديام

 بكرملاو بئارؤملا تلقناف زكا فرد .ه. قلعتل تفاؤم هلوق دازف لاوقا

 بك داو نع اناهنإ مال تلق 17 لّشملو فاؤم لاف إف دحاو ىنمع

 ديسنو ةفلاةهازحبا نين نووكيام هياولا نال بكرملا رع ضقنا للان

 اذهف دهف مسولو ىناثلا نود لوالا ليبق نم سايقلاو قيساك معا بكرملاو

 © لاوقانم_) ةهجوملا بئاظولا نم سياوهو قيرطلا نيت :لسق عم لاّوسلا

 ةحححوا سابق ءز> تلعحام ةمدقملا ناف رودلا مزلي الثا تامدقم نم لقجل

 ساقلا فوت ىف ةحيقلا/ دخاولو ةمدقلا تويتر وسال ا
 لاوقالا نءال اهنم بكسع سايقلا ناعم اباضق نم لهمللتلق ناذ رودلا مزل

 منن تاق اصفانوا اماث ناكءاوس اقلطم بكرااو» لوقلا نالاهنم. ,عا ىهىتلا

 هدعبام :ةنيرش ةيضقلا فدارب امانهه هءدصقملانكل ةيضقلا نم لوقلا ناكناو

 ظلاف اضيا نباوقنم بكرتيدق سامقلا تلق ناف ب ربدتف موزالاو مياستلا نه

 تاف رعت ىف لمعتسم مجاده تاق نيمسقلا ليشالادعاصف نيلوق ند لاش نا

 هءدصقملا ناكاذاف دحاولا قوفام هبدصقملاف اذك هناش مح لكو نفلا اذه

 سامقلا نا رووشملا اذا 500 ءسياا ىنعا نيمسقلا لمشف دحاولا قوفام

 فكرملاو نتملا ةلئماك طقف نيلوقنم بكرتيام طيسسلاف بكسعو طيسب نامسق
 هناس”ىجسام اها وصفموا ا لوصوم ناكءاوس اهقوف اذ ةثالث نه بكرتياف

 نيلوق نه رثكا نه بكرتيال .سايقلا نا ق.تحتلا نال روهشملا انلق اهئاو

 ساسقال ةددعتم ةسقا ةقبقحلا ىفوهف نياوق نمرثكأ نم ةروص بكرتيامو

 ' ةطقإ ةسنا ٠ نمو ةثالث ةسقا ةعبرالا نمو ناسابق ةثالثلا نم بكرملافدحاو

 دقف ) ىلبق ند ريغال ةينثلا ىنمع ملاذ قيقحتلا اذه ىلعو اذكهو ةعبرا
 اك ىنمع ىلكلا رولا تاودانهىتم ظفل © تلس ىتم ) (ابك راق سم

| 
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 م ه0 1#
 || هزارغا نعامتامزوكيال فيرعتا ناب هبلع دزواف ىتم لدباذا ةلك دروا مهضعبو ا

 | رييضوىتم حرص ىلا صملا لدع اذلف ةيلكلا ىنمع انه لامهالا ناب هنغ ببحاو

 ةأوقعملا لاوقالا رهاظنمدصقملا ناك ءاوس ةلوقعملا لاوقالا ىلا عار تلس
 !/ مزايةلوقعملا اهريمض نمو ةظوفلملا اهرهاظنم دصقملا ناكاذا لاقنال ةظوفلملاوا
 | قبساك مادختسالا قيرطب زئاج اذه لوقنانال هجم نيع ريمصلا نوكيالنا

 لك بذاكلا لاتمو مولعم قداصلا لاثم تامدقملا بذاكلاو تامدقملا قداضلا
 ثحم امهناآلا اتبيذك ناو نيتيضقلا نيتاه ناف رح راج لكو راج ناسنا

 اهضعب بذاكلاو اهضعب قداصلا لاثمو رح ناسنالك نا امهنع مزل اتللسول

 ه.جرخم 6 اهنع مزال ) قهان ادبز نا متي قطان راج لكو راج ديز وحن
 ناويحلا نال غضملادنع لفسالا هكف كرحم ناويح لك لثم صقانلا ءارقتسالا

 | 68 كر اذه لكو كلذ ربغ ىلا رش اماو لْثِب اماو سزفاملو ناسنا اما
 هنممزايال هنال عضملا دنع لفسالا كف كر ناويح ل كف عضاادنع لفسالا

 غضملا دنع ىلعالا كف هلرحم حاسقتلا نال صقان ءارقتسالا اذه نال ةجمتنلا
 هراكسالمارح رخخناو رخلاكذِسنلا لثمةلءلا صوصنم ريغ لشتلا ه.جرخت اضياو
 راكسالا ةيلع نال ةوتنلا هنم مزايال هلال سايق سلاذهف مارح ذسنلاف
 ريغب لشقلاو ضصقانلاب ءارقتسالا انديق امئاو صوصنمالو مولعم ريغ ةمرعلا
 رصصنعلا لثميرعتلاف لخاد مسقم سابق ماتلا ءارقتسالا نال ةلعلا صوصنم
 رهوج ءاوهلاو رهوج بارتلاو رهو راثلاو ءاموا بارتوا ءاوهوا اراناما
 لخاد ةهمنتلا دهم مسقم سابق اذهف رهوج رصنعلا نا عتبف رهوج ءاملاو
 ىذا هنال مارح ةطاوالا لم ساقاضيا ةلعلا صوصنملا ل ثتلاو فيرعالا ف

 .ةطاوالاف ( ىذا وه لق ضيحملا نءكنولئسيو) ىلاعت هلوقل مارح ىذا لكو

 ةلوقعملا لاوقالا ىلا ناعجار اهتاذل ريمض اذكو اهنع ريضو ( اهتذإ ) مارح
 ةيسمتلا حرش ىف ققحلا مالكم دفلاو رئامتلاىفراشتنالاو كيكفتلا مزاي الثا

 لهس كيكفتلاعاو ةلوقعملاىلا تلسىفو ةظوفلملا لاوقالا ىلا ناعجار امهنا



 :ْ للا دس 1
 داحنا طرشي ىرخالا عوضومنؤكي امهيلوا لو قاعتم نيتيضق نم بكريام

 واسم (1)نانامزاتسياههنان(ل )واسم (با)و(بل )واسم (1) انلوقكنياومخلا
 واسم *ىشلل ىواسملا ىواسم لكنا ىهوّةس غم دقمةطساوب لئامهتاذلالنكل( ل

 لثم ةمدقملا هذه: قدضي, ثيحالا مازاتسالا اذه قمم ملاذلف “ىثلا كلذل

 رخالاىفوهىذلا ”ىثلا ىقامزال ثيئلاىف ةردلاذ تدملاىف ةقحلاو ةقحلا ىف ةردلا

 فصن (/1 )انلق اذا ةّتنلا هنم لص ملةمدقملا كلت قدصتملاذا اما .هبف نوكي

 نوكيال فصنلا فصن نال(ي)تنصن(|)ناتبال(لي ١فصن(بالو(تا)
 فيرعتلا نوكيال فيرعتلا نم ةاواشملا ساق جرخ اذا تاق نافاعبر لب افصن

 سابقلا دارفانم هنا مثال تلق همسا نم رهظياك سابقلا دارفانم هنالاعماح

 ةروصلا ىف شامقلل هاشم هنال ةحرصملاةراعتسالا قيرط ىلع زاخم اسابق هتيعسنو

 جورذلا بحي لب فيرعتلا نم هجورخ رضيالف قيقللا سايقلاوه فرعملاو

 ىرك امناد نوكت ةدنحالا ةمدقملا نا لعاو معا فييرعتلا نوكي نا مزلالاو

 بكرم ةاواسملا سايق نا هنموعف طملا حنيف لوالا سايقلا نم ةلصاحلا ةيهتنلل

 واسم (1)نا متي لوا سايق( مي )واسم (ب )و (با )واسم 12 ناالثم طيسبال امئاد
 واسم ( ١ ) اذكع ىربك ةيدنحالاةمدقملاو ىرعصة بنا اهذه لمعف( ل ) ىواسملل

 سايق نيب قرفلاامتاةناف( يب )واسم 61736 باو اسم( لب ) ىواسملل واسم لكو# لب )
 نالومتلا دختا ناهنا امهني قرفلا تلق فراعملا ريغلا سايقلا نيبو ةاواسملا
 (تاالواسم 17 لدم فراعتمربع سايقف رياغت ناو هلاثم قيساكةاواسم ساقف

 ةمداقم ىلا جايتحاالب جاتنالا بطق سارقاذهف( ب )واسم( نا عشبف ( لب )واسس (با)و
 انهذواو ةيوسوملا ةلاسرلاىف هليصفو ةعبرالا لاكشالا هنم دقعنو ةسرع

 تامدقملا نم ةدحاو لكل رباغمىا(رخالوق ) امهيلا محراف هياع انحرشف
 سابقلا ثح ىف نيينس ثحم انههو طملا ىلع ةرداصموا انايده ناكلالاو

 دعب موزالارك ذ نا لوالا * هوحو نه فرورعتلا اذه ىلع ضرتعاو ىنانثتسالا

 نوك ىلعصيصنت هرك ذ ناب بنحاو هدافم ديفن هنال كردتسم تللس ىتم هلوق

 هتامدقم نال ةاواملا سابق جرم تاس ىتم هلوقنا ىناثلا * ةيموزل ةيزرسثلا |

 ةاواسملا سايق جرضف مزلتال.ةرانو مزلت ةراث لب ةجمنتلا اهنم مزار تلس الك
 اضيا ثي>اواكردتم نوكف جارخالا ىناهئاذل هلوق ىلا ةءاح 39 ىتم ةداكب

 ش0 تب--



 سس هب بشل
 ١ ممجوجم سم سم ج2

 سي ٠٠١ لج
 وعم اذه نا ثلاثاا ىخاملاراهظا اهتاذل هلوق 10 قَح 1 7 1

 | حيناويح ناسنا :لكو نانبنا ناينالكانلوق لمشيال .هنال .هدارفال عماج ريغ

 | ناويح ناويخ لكو ناويح ناسنالكانلوق لمشيال اذكو ناويج ناسنا لك
 فريرعت نع 2 رف نيتمدقملا ىدحانيع امهيف ةوتنلانالناو.ح نانا لك جي

 للجو فيك سابق هنا مال اناب بيحاو سابق هلعرخا لوق هلوش سابقلا

 رباغت نئارقلا ن :رع ةدرحم اهنا رابتعاب ةيمتنلاو ٍلسواو ديفمريع هسفن ىلع '“ىثلا
 سابقلا ءزحو ةمدقم ىناثلا رابتعالاب ىهف ىرخا ةمدقمل نئارقلا رابتعاب اهسفن

 هنال هرايغا نععنام ريغ فيرعتلا اذهنا عبارلا * رخآ لوق لوالا رادتءالابو

 لوقهنااهيلع قدصيءناف اهسوكعولا ةبسنلاب ةبحوملا ةبكرملا اياضقلا ىلع قدصي
 ةيليصفتلا|اياضملا لاوقالا نمدصقلان اب بيجاو سايقب تسيل اهنا عم هآ فاؤم

 رخآلاو ةيلصفت اهدحا لب ةيلصفت لاوقاب تسيل ةبكرملا ةبجوملا ايايضقلاو
 موزالا نهدصقملاف امهنم لاوقالا موعإسولو لاوقاهلوقب تاهجوملا جرف ةيلاجا

 هبروعشملابولطملانمنهذلا كرحمب نابباستك الا مدحنو رظنلا قيرطإ .موزللا
 اهنم لقتنيف لاكشالا روصب روصيو بتريو امهننب كرحم: مث هيداسىلا هحونم
 ةجو ىلع نوكيام فيرعتلا فيرعتىف عقاولا مازاتسالا نم دصقملا ناك طملا ىلا

 اداقعا امهيفرطتلا قيرطب ٍديَش ديشملو موزللا قلطا اعاو باسةكالاو رظنلا

 مزاداوةب تاهحوملا ج رك رظنلا ماسقا نه فيرعتلاو سابقلا نوك ةرهش ىلع

 ناس ساخنا« لاكشاالف ةهادبلاب لب رظنلا قيرطب تسل اهسوكعل اهمازلتسا نال

 بولطم ىلع ةسيقالاو ةلدالا نم لوالا ليادلا دعبام ىلا لوانتال فيرعتلا اذه.
 ريعمىلاتلاثلاوىناثلا ليلدلا ناك طملاب علل اديفملوالاللدلا ناك امل هنال دحاو

 فيرعتن مج رخف طب وهو لصاحلا ليص# مزلالاو طملا كلذ رمال ديفمريغ كلذ

 دنا مهرخآ لوق اهئاذل اهنع مزل هلوش اهربغو كلاثلاو ىناثلا ليلدلا سايقلا

 قرطلا ىذإةص##ه قرطلا نكي ملوادرب امنا اذهناب ببحاو فرعملا دارفانم

 كلذ ديدجلا علا ديب حلوالا ليلدلا دعبام نالدريالف ةص#م تناكول اما

 نال هحورخرضيالف اسواو فيرعتلا ىفلخديف لصاحلا ليصح مزليالف طملا
 ليادلاوه فرعملاوا زاغو اضرف لبةقيقح ليلدب سيل لوالا ليلدلا دعبام

 _ تامدقملان م بكرملا سامقلا ىلع قدصي اًدهنا سداسلا# .اا* ىلصالا سايقلاو قيقحلا
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 سيل هنا عم مازاتسالاىفاهل لخدال ىتلا'اهريغ نمو مازاتسالا ف لخد اهلوتلا

 بيجاو عنامربغفيرعتلاف جراخ جراخلاو لخادلانم بكرملانال سايقو لباد
 لجو موزالاف لخدم اهنم دحاو لكل نوكي نا اهنع هموزل نم ردابتملا ناب
 مادعنالا فيرعتلا'ع ةحراخ ضقنلا ةدام نوكف بدجحاو ردابتملا ىلع فيرعتلا
 ةمدقملاو دارفالان٠ وهف هيف لوخدلا مس ولو موزالاىف اهنم دحاولا ةيلخدم

 رجلا اذه نا امكف درز بنج ىلا مووضملا رسخلاك هيلا ةموهضملا ةكردتسملا
 ةيلئلدلا نعل لدلا جرخمال ةكردتسملا ةمدقملا.ذه اذكف ةيناسنالا نع ادد زجرذال
 نءىرعشلا سايقلا جرخ لعفلاب اياضقلا لوقالا نم دصقملا ناكنا هنا عباسلا *

 عاوهام انه دصقملا ناك ناو لعفلااب اياضقب تسيل هتامدقمذا سايقلا فيرعت

 اهسوكعل ةهزلتسملا ةيظرسثلاةمضقلا سابقلا فيرعتىف لخد هوقلاو لعفاا نم

 مكح اهيف سيلو لمفلاب اياضق نكت مل ناو ةيرعشلا تامدقملا ناب بيجاو

 ىلع مزجلا ةيتداانملا ريدقت ىلع ركح اهلو ةوقلاب اياضق اكل ىعالا سفنىف

 نضارتعالا 0 دبيو ىرعشا| ساقلا سا.قلا فيرعتىف لخدنف ريدقتلا اذه

 هبال عماج ريع تيرعتلا ادهنأ نماثلا + فيرءتلا نع ةطلاغملاو ةباطخلا جورخم

 قيرطب لب هناذإ سل هادعام جاتنا نال لوالا لكشلا ادعام ىلع قدصيال

 سانقلا فيرعتنم جرضف تالوطملاىف نيبام ىلع سكعلاو ضارتفالاو فاخلا
 نكل تاذلابالاسيل ةوضتنال همازاتساو هادعام جاتنا ناب بحاو اهمتاذإ ديش

 مزلتسيال هنافةاواسملا سايق فالخم ثالثلا قرطلاب نيب ايفخ ناك ا ىتاذلا مازلتسالا

 اهلاثما ناف نيرك اشلانم نكو ثحانملا هده ا ةسرغلا ةمدقما نود ةوهتنل |

 ما عر و * ناسنالاناهذا ىلع ام نامزلا لنام اريثكو نامزلا عاوسئم

 هللاةداع.نا ىنمع ةعاجلاو ةنسلا لها دنع ةداعلا ىرح قيرطب ةحمتنلل ليلدلا

 سابقلا تامدقم  راضساو. ملا رظنلادنع ةهعتنلل املا قلخي ترج ىلاعت

 دادعالا قيرطب هنا ءامكملا دنعو هقلخي ل هتلاءاشولو ةربتعملا طئارشلا ىلع
 بيئرت نا ىتفع ديلوتلا قيرطب ةلزتءملا دنعو معيحصأا رظنلادنع رارطضالاو

 نؤكمف هلعف ىلع بترتم رثا ةوهتنلا مازاتساو ةرشابملاب لدتسملا لءعف تامدقملا

 هنأ مامالا ىلع ضرتعاو موزللا قيرطب هنا ئزارلا مامالادنعو ديلوتلاب الف

 هب دارا ناو ةنسلا لها تهدم فلم اى ضب ىداعلا ل د سا مرو تسلك :٠ موزالاب دارا نا

 ظ



 روذحلا عفدو ىناثلا قشلا رايتخا نكعو امكحلا:لوق ىلا عري ىناذلا موزللا
 م ٠٠١١ مس

 هنوك بجوال اذهو ةىعاشالادنع ركشال ءايشالانبب ىناذلا مازاتسسالا ناب
 هلاطعا مدعو ةمحمتااب !ءاا ءاطعاىف اضيا راتخم ىلاعت هنال ارطضم ىلاعت

 ةيمتنلا رخالا لوقلانم دصقلا نا لعاو علا رظنلا وهو هبيسم ءاطعا مدعب

 ىوعد لالدتسالاىف عورششلا لبق ئممد رخالا لوقلا اذه نكل

 ىممسي لالدتسالا ليمكت دعبو ابواطم ىعسي هليصحم لبقو هيف عورمتلادعبو
 فيرعتلادعب ميسقتلا ف عورش اذهو 6 ىتارتفا اما ) سايقلا ىا (وهوإل ةمعتن
 موهفمو ىدع هموهفم نا عم ىنارتقالا مدق .سوفنلاف عقوا نوكحيل

 لامعتسالاىف مياشلا رثكالا وه ىتارتقالا نال ىب انساك طووحو ناتنتإلا

 قانثتتسالا فال نيققحلادنع تاطرمشلاو تالا نم بكرتي هنال همومعاوا

 ىا لمفلاب سايقلاىف اروكذم اهيضقنوا ةجتنلا نبع نوكيالام ىنارتقالاو
 هيفةثالثلا دودحلانارتفال اينارتقا ىمس هتداع هنف اروك ذه ناك ناو هتروصب

 قاحسالا فال عامجالاو نارتق قالا ىلع لاد فرح هيف نائمدقملا مج هنالوا

 الوط ماسقنالا لبقام وهو ( مسج لان وتك( ل ناتتمالا فرح قرف هناف

 نموا ةئالثلا نم :الثلانم دبالمانايربخملا ريغلا نازلا ةيمسلاىف ىنكي لهواقعو اضرعو

 دقو ( فاؤم ) ةيمالكلا بتكلاىف روهشم فالخ هيف ةيناثلا نموا ةعبرالا
 لعمدقتو قيس همدعلام وهو نامزلابىا «ثدحي فاؤم لكوز) هانعم تفىع

 ىنمع اناذ هدوحو ىلع مدقتو قبس همدعلام وهو تاذلابوا انامز هدوحو

 مالملا وهو ىلاعت ىرابلاىف تافصلاىلغ تاذلا مدقتك مدقتلل رخأتملا -انملا جايتا

 ساسقلاىف لعفلاب ةروك دع تسل ةوهدتلا هذهو ( ثدع ماج لكف كف )انه

 ىلع هلاقشالا هر ىمس © ىئانثتسا اماو 3: حام نع ةداملاب 0 اهضيقنالو اهسفن

 مهرظن نالةقيقح ءانثتسالا فورحنف نويقطتملا هدعف نكل وهو ءانئتسالا فرح

 ةقيقحال ازا ءانثتسالا فورح نم مهدنع ناف نييومملا فال ىناعملا ىلا

 نال هتقيقحال هنئيهو هنروصب هيف روك ذم اهيضقنوا ةّعننلا نبع نوكياموهو
 ىلع ةقيقح اهنيع نوكيالف هيلع ,لقشم ةيمتنلاو كذا نع راع سايقلا ىفام

 نكلدوحوم راهنلاف ةعلاط سهلا تناكنا اناوقك ) ها هليصفن ”ىجعسو تف عام

 روك دم دو>وم راهنلا ىنعا هيف ةوهنللا ناف 6 دوحتوم وم راهتلاف ةعااط سما
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 دود>وم راهئلاف ةءلاط نيبعملا تناك نا ىنعا ىلوالا ةمدقملاف ةروصإ سابقلاىف

 ءانثتسا ةعضاولاب دصقملاةةعضاو ةمدقم ةعلاط سمشثلا نكل انلوقو ةيطرش ةمدقم

 سيل راهنلا نكل ) ىئانئتسا سايق نيتمدقتملازم بكرملاو ىتأيس اك مدقملا نبع

 لمفلاب سايقلا ف . روكذم ةجمتتلا ضيقن ناف 6 ةعلاطب تسيل سمشااف دوجوع
 ةيطرش ةيدقم دوجوم اهتلاف:ةعلاطن مثلا تناك نا اننوقف ةملاظ, طق رق
 سضيقن ءانثتسا ةعفارلاب دصقملاو ةعفار ةمدقم دوحوع سدا راهنلا نكل انلوقو

 ىناتثتسالا سايقلا نكي نا لاقبال ىتانثتسا سايق نيتمدقملا نم بكرملاو ىلاتلا
 وهلبرخآ الوق تسيل هيف ةننلانال فيرعتلا نم موهوملا موهفملا وهام اسابق

 وهاك اسانقناكناو هريغىلاو هسفن ىلا"ىثلا ميسقل هنال لطاب ميسقتلاف سا.قلاءزح

 رخآ لوق هلوقب جرخم منال هيلا لعشماله نال لطاب سايقلافيرعتف ميسقتا| نم رهاظلا
 روك ذل ةرباغمو رخآ لوق هيف ةوعنتلاناب بيحتو ىناثلا قشلا رات لوقن انال

 نيغ نوكت نا ىلعال سابقلاىف اهنيعب نوكت نا نكمال ةجعتنلا نال سايقلاف
 امدقم ةهعتتلاب اعلا ناكلالاو ام«ادحا نم ءزج ن وكت نا الو ني:هدقملا دحا
 روك ذملا ذا ةقيقح اهريغ ةمننلا نا اف نيتبترعوا ةبترع سابقلاب علا ىلع

 ةيتنلاو هيف مكح الف ةطرشلانم افرط عقو هنال هيف مكححالام ساقلاىف
 رركملاو) لاكشنا الف نام ميسقتلاو فيرعتلاف انرياغتف كح اهف ةلقتسم ةيضق
 ناعم ةمدقإلو ةريثكوا تناك ةدحاو *ىشلا:ةداعا ريركتلا © سائقلا ىتمدقم نيب

 طسوالادْ لا لاقال ةحوا سائق ءزج تلعدام انهه دصقملانكل قيساو ةريثك
 ىلاتلاو'مدقملا نيبو لومحملاو عوضوملا نيب .لب نيتمدقملا نيب رركع سيل

 نببىا ىفدح زا مالكلاىف لوقن انال هرهاظب سايقلا ىتمدقم هلوق مدن الف

 ناب ءزجلا ةداراو لكلا 1 قيرطب لدشسم زاغوأ سابقلا ىمدقم قرط

 ةقيقللاىف وهذا ءافلاعم ناك ناو لاح © ادعاصف ] نافرطلا نيئمدقملا زم دارب

 نُملا بهذ ىا ادعاصف مهردب تذخا مهلوق ىفاك رمضملا لماعلا لع ةلخاد

 طيسدلا سابقلا ىلا ةراشا سابقلا ىتمدقم نسب هلوقو ماقملا بساشال ءافلا نا

 هللاءاش نأ اهليصفت ” حسو تف ع اك بكرملا سايقلا ىلا ةراشا ادعاضف هلوقو |.
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 وسلا هجحو ىف ىنكي تلق ثلاثلاو ىناثلا نود عبارلاو لوالا لكشلاىفالا

 ةيقابلا لاكشالا لوقنوا لكلا ف ادوجوم نوكينا بحبالو ضعبلا ىف هدوخوب |
 تحاملا نبا رصتقا ىتح ةقيقملا ىفوهالا لكشالف لوالا لكشلا ىلا ةعحار

 طاير امموالا دعا "نم: ضرتلا انا معاو لاكشنا الف ىهتنملا رصتغعف هيلع
 ملو طايئرا امهني ن 5 مل نيمدقتملا نيب رركي ملواف ىرخالاب نيمدقتملا ىدحا

 ةعبرا سايقلا ىتهدقم فارطا ناك كلذ لحالف دحاو “ىثا امهيف ةيسنلا نكي

 لقا لاغلاىفهنال4 رغصا !ادح ىمس ب ولطملا عوضومو:) ىنمملا فةثالثوظفللا ف

 رثك |بااغلا ىف نال( ريكا ادح ىعس. هلوححو ) رغضا نوكفلومخلا نم دارفا
 رغصالا ةيحاضاهنال( رغصالا ست رغصالااهنف ىلا ةمدقملاو )ربك ١ نوكيفادارفا

 ىماسالا هذهنا ٍلعاو ربكاالا ةبحاص اهنال ( ىربكلا ىمست ريك الاهبف لاو )
 رغضالا لامعتسا ن وكف. اهريثكلاه ريثكو ءازحالاليلقل دارفالا ليلش هدشتل | ىلع ةينبه

 راص مثلصالا ىف ةحرصملا ةراعتسالا قيرط ىلع ىربكلاو ىرغصلاو نبك الاو

 صنم لب ىطرسثلاىنارتقالا لمشال صملا ناس تلق ناف:ةئفرع ةقبقح اهنم لك
 لج اميلدبو هءاعموكتلاب لومحلاو عوضوملا لدن نا ىلوالاف ىلا ىنازتقالا

 عووضوملا ممعي نا نككو هيلع ىطرسشلا لاحاو نِلا نيب تلق ىطرشلاو
 غيص ىئاسالا هذه تاق نافرك لن قيسام ىلع ىرابشءالاو قئقحلانم لونملاو

 نمو ماللاو فاالا ةئالثلا ءابشالا دحاب لامعتسالاب ةطورش» ىهو لضفنت

 قلبسآلا ءده تاق: انهه . اهلامغتسا مصيب بكف لكلا قتنا انههو ةفاضالاو

 زوجمف مضولو .- طورسشلا كرت ىف ريضالف مالعا لبانهه ليضفت غيصإ تسيل

 (بفياأتلا ةئهو) ريدت فءذ هيف نكل ربك | هللاىفاك ةردقم نيت نكت نا

 ىرتصلا نم ١وهسلا د وجم“ ليبق نم ةفاضالاف.فيلءانملانم ةلصاخلا ةئيهلاىا

 ريك ثز وج ( الكش ىعت ) ةداملا ىلع ةلخاد نمو-فيلأتلا ةلص ( قربكلاو

 ىتلا ةئيهلا ةغللا ىف لكشلاو كثنؤملاو ركذملا نيب هنال هثينأتو ىمس ريض

 لصحم ةئيه قطنملا حالطصاىفورادقلل دودحلاو دحاولا دحلاةظاحا نم لصح

 عضوام لمغتسا ةيسحلا ةئيهلاب ةيونعملا ةئيهلا هبش ىربكلل ىرغصلا نارتقانم

 تيأرأ ىفاك ةدلصالا ةح رصملا ةراعتسالا قيرط ىلع ةيونعملاةئيهلا ىفةبسملا ةثيهلل
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 لاق مل تلق ناف ( ةعبرا لاكشالاو ب ةيفع ةقيقح راص مث ماخلا ىف ادسا
 ةلصاف الب هعح سم قيل ريمصلا ماقم ماقلا نا مم وهو لّشملو راكشالاو

 اس" لقعلا زو ال ىلقع رصحلا اذهو ىلوالا ةلهولاف ددعتلا ىلع اهيبط تلق

 ناك ناطسوالاد+لانالالقيساعفدماسقابرصحلا انققح دقو هيلع علطتس اك رخآ

 سايقلا ىلا مجاراما ريمشلا اذه ( وهف ىربكلاىف اعوضومو ىرغصلا ىفالو#

 ذا ىريكلا ىف اعوضومو ىرغصلا ىف الوحم طسوالا دحلا نوكنم لصاحلا
 عجار وا اينمض نوكي نا زوجي لباحرصم نوكي نا بحال ريمصلا عجم
 ىل ءادتبملا فرط ىف اما اردقم فاضملا نوكيزا بحي ن طسوالا دحلا ىلا

 ' لكشلا ) وز وهف ىاربكلا فرط ىفوا طسوالا دا بحاص ىنمع وهو وذف
 .لكشلا ادهوه مهدنع ربتعملا ناب لوالا لكشلا ىلع انيس نبا ضرتعاو © لوالا

 ىرغصلا ىف الو ناكامل طسوالا دحلا نال هيف رركم ريغ طسوالا]ا عم

 تاذلا ع وضوملابو موهفملا لومحملاب دصقملا اذا ارباغت ىربكلاىف اعوضومو
 لاكشالا اذه بعءصتساف عشيالف هيف طسوالا ر ركشالف هيلع قدصضامو

 لاكشاالف جاتنالاف فاك ناونملا ىف رركتلا ناب بيحاو باعصتسالا ةياغ

 دصقملا نال نيمدقتملا بهذم ىلع هلمحي اضيا بيحاو جرسافام ”ىش هيفو
 بيرق باوجلا اذهو طسوالا ركتبف قيساك مهدنع موهفملا اضيا عوضوملاب

 قةحىذلا هحولا ىلع ةروصحملا اياضقلا ىنامم ظح ولوا لوقاو باوصلا ىلا

 اهينامم ناف نيرخأملا بهذم ىلع لاكشالا اذه درب تاروصحملا ققحنىف
 لوومحملا+ ناونع اهياع .قدصي :عوضوملا ناونع اهيلع قدصير ىلا دارفألا]
 بطقلل ةيسمثلا حرش ىلا عحراف مخونلا لاك تدرا ناو لاكشا الف رركتيف

 لوالا لكشلا .نكمي اسبالم طسوالا دحلا ناكنا ىا 2 سكعلاب ناكناو ل
 قطنملا سكعلاب ذصقملا سياف ىربكلا ىف الوعو ىرغضلاىف اعوضوم نوكي ناب

 هيحوت 6 عبارلالكشلا وهف ) نوكترسب ةيسرافلاىف هنعربعملا وهو ىوغللا لب
 مدقو راصتخالا باطل همدق سام لدم نب ريهصلا نم هدعبامو ريمصلا اذه

 ناويألا ضءيةناسناقطان لكو ناورح ناسنالك انلوةك غبارلا هتبسانا كلاثلا

 كااثلاوهف ) ىربكلاو ىرذصلا ىف ىا 6 امهيف اعوضوم ناكناو ) قطان ||
 لكبشلا و( يقطاي .ناومملا نضيف قلمان قانا ليما ناويحب ناسيا لك ا



 ل يد سنت

 املا لكان وقك ( ىناثلا وهف امهيف الوع ناك ناو و : ناك ناو ) امزحالا منيال ثلاثلا مجذيال كلاثلا

 ةقح قلق ناار ناسنالا: يره .ءوئالق ناو نرحا نم *ىثالو ناؤح
 لو قلعتم نوكحيام . لوالا لكشلا نم نال عماج ريغ وءبرالا فيراعتلا

 لك لثم هيلا لمشيال لوالا لكشلا فيرعتف ىئربكلاىف اعوضوم ىرغصلا
 لءشيال اذكو رشدلل واسم ناسنا لكف رسثي قطانلاو قطانلل واسم ناسنا

 لكلثم ىربكلاىف الو ىرغصلا لو# قاعتم نوكيام ىناثلا لكشلا فيرعت

 واسع ناسنالا نه ”ىش الف رجحت قطانلا نم “شالو قطانلل واسم ناسنا

 01 ادرك قام نركيام تلاثا :ليتعلا تيرس لييبا ذك نقلا
 ىواسملا ضعيف ناسنا رسثب لكو قطان رشبلل واسم لك لثم ىربكلاىف اعوضوه
 عوضوم قلعتم نوكيام لمشيال عبارلا لكشلا فيرعت اذكو نانا قطانلل

 ضعبفرمث#ب ناسنا لكو قطان رشبلل راسم لك لثم ىربكلاىف الو ىرغصلا
 تافيرعتلا نوكتت فرعملا دارفانم اهنم الك نا عم ناسنا قطانال ىواسملا

 لكم سم نكل من تلف صخالاب تاشرعت اهنوكل ةلطاب ةعبرالا

 فراعتم ريغو فراعتم نامسق لاكشالاو ةسقالا ناف فراعتملاب تافرعملا نم
 وزع *ىنباك هنرهش مدعل فراعتملا ريغ كرثو فراهعتملا فيرعت فذصملا ضرغف

 فراعتملا ريغ لصفتو تافرعلل ةيواسمو ةعماح تافرعتلا نوكف همسا

 عجراف هيلع انحرشوةيوسوملا ةلاسرلاىف ةسقالانم ةيتمدقم ىدحا ىوطيامو

 نوكيام لعجم ناب بيترتلا اذه ىلع ةءبرالا لاكشالا بترم تلق نافذ ةريصبلاب

 الو ىرغصلا لوي نوكيامو الوا ىربكلا ىف اعوضوم ىرغصلا لوي
 توافن' ىلا اهيبثتو انراشا تلق بيترتلا سكعيمل ملو اذكهو ايناث ىربكلا ىف

 ةمترملا ىف لءدئاهاوقاو اهلضفا لوالا) فعضلاو ةوقلاىف ةعبرالا لاكشالا

 ىنعا ةعبرالا بلاطملا عني هنا اهدحا هدو>ونم ءادعام نع هتيووقاو ىلوالا

 ىتلا ةمزجلا ةيلاسلاو ةّئزملا ةبحوملاو ةيلكلا ةبلاسلاو ةيلكلاو ةبحوملا

 هكردت ميحصلانهذلاداكي عبطلا نم بيرق هجاتنا نا اهيناثواياضقلا فرشا ىه

 ىذلا ىهبيبطلا مظنلا ىلع هنال ةيورو ركف ىلا جابتحا ريعنم ةلهو لواب

 تولطملا لو# ىلا هنم مث طسوالا دحلا ىلا قلطملا عوضومنم لاقتنالا وه

 ٠ْ هورولا ريثكح هلا اهثلاثو هلو ىلا بولطملا عوضوم نم لاقتنالا مزلبف

 ) الابعتسالاو )



 ىاثلا ١ نكشلا عضو م هيلع قثاون نم مالكو هيدتعي نم ةنسلاىف لامعسالاو

 نيتمدقملا فرشا ىهوءارغص ىفو هارغص ىف هايادتكراشللوالا لكشلا نمبيرقدنال

 لومحملا ىلع ةلمتشم ىهف يريكلااماو تاذلاوه ىذلاعوضوملا ىلع ةلمتشم اهنال

 فرشا ..فرشالا ىلع ةاقشملاو تافصلا : نم فرشا تاذلاو ةفضااوه ىذلا

 ىناثلا فالخم باحيالا عي ثلاثلا نا ليقنا لوالل ايناث لكشلا اذه ناك اذهلف

 باحيالا لضف نم شكا ةيئزإلا ىلع ةيلكلا لضفانلق بلسلا الا متيال هناف

 لومحملا ةيلاس ةبلاسك باحمالا ةوق ىف وهام بلاوسلا نمزال بلسلا :
 اضيا ايرق هلدنال ثلاثلا لكشلا عضو مث ىلكلا ةوقىفوهام ىثزلا نه س

 لوالا هتفلاخ عبارلا عضو مث 0 سحا ىهو هارب ءازك ف هألا 5 5

 © قطنملا بتك ىف ةروك ذملا ةعبرالا لاكشالا ىههذهف ديل ) امم هتسدقمىف

 زحوملانثملا ىف اصوصحهتحن لئاطال كاز لبلوقلا اذه ىلا ةحاحال تلق ناف

 . لاكشالا نوك ىف فالتخالا .مقو امل تلق ةعبرا لاكشالاو هلوق دعب رصتخلا
 لكسشلا سونيلاحو ىلازغااو انيس نباو ىبارافلا طقسا ثيح ةعبرا ما ةثالث

 اودعو هايا هعبت نمو ىزارلا مامالا رك ذو ةثالث لاكشالا اودعو عبارلا

 اهنوك مهوتل اعفد ةعبرا اهنوك رركف ديك أتلا ماقم ماقملا ناك ةعبرا 6

 ىلع فنصملا هينمك نب ءرخأتملل نتملا اذه نالنيمدقتملا بهدماذه ناكذاو ةثالث

 (ادج عيطلان عدم اهثم عبارلا لاو رب لاقف هتحرد لفسو هتنتر ليلطتلا

 راكنالا ةلزئم عبطلا نع هدعب اولزنف راكنالا ىف نيمدقتملا لماع قم ىلا راشاف

 فالخلالا معفترال ةفلاملا ىلع نيمدقتملا راكثا لجواوكلذك سيلو قيقا

 امهقيمح و نيفرطلا ليه ىلا قاسنيهناليسانم ريغ وهو ايظفل عازنلا راصو

 لكشلاادهف ديعب وهف هأ فام لكو عبطلان ع بيرقلل فلام هنا هدعب هحوو

 دوحواما عيارلا نود نآرقلاف ةدوجوم ةثالثلا لاكشالا تناك اذهلو كعب

 هلوش دورع ىلع مالسلا هيلع هللا ل اً مهاربا جاههحا ىف هيف لوالا لكشلا

 للدلا اذه ناف 2 برخملا نم اهب تأف قرسملا زم سمثلاب ىتأي هتلانافإ ىلاغت

 ىنأي نا ردقبال نم لكو برغملا نم سملاب ىنأتنا ردقنال تنا هلوق ةوقىف

 ىناثلادوجواماو برب تسل تناف لوالانم مدي برب سيلف برذملانم سمشلاب

 رمقلاو معلا ةهولا مدع لع لوقالاب اضيا مالسلاهيلع لياخلا لالدتنا قف هنق
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 ا لفا الف ىبر اذهلاق ايكوك ىأر لبالا هيلع نح الفا ىلاعت هلوقىف سمثلاو

 م ٠

 لف آب ىىبر سلو لفآ بكوكلا اذه هلوق ةوقىف هناف (نيلفالا بحاال لاق

 نيتبالا ىف سمشلاو رمقلا هيلع سقو ىبرب سيل بكوكلا اذه ىناثلا نم جني
 هللازناامإ) نيلئاقلا دوهيلا ىلع ىلاعت هللادر وف هبف ثلاثلا دوجو.اماو

 نطل تاثكلا لزئانم لق رث ىلاعت هلوش ىلك بلسوهو ( ”ىشنه رشب ىلع

 هللا تاواس سوم لاقينإب ثلاثلان م همظن ناذ ( سانا ىدهوار وت ىسوم هبداج
 رشبلا ضعب ثااثلا نم مني ٍباتكلا هيلع لزنا هللاتاواص ىسوهو رمثت هيلع

 'ةيثزإلا ةوقىفةلممىهو باتكلا لزنا رثب ةحتنلا لصاو باتكلا هدلع لزنا

 ةرفكلا لوق ضيقن ىهؤ باتكلا هيلع لزنا رشبلا ضعب ةتنلاىف انلقاذاو

 نادم ةعبطلاو ركطا ( م ىلا 4 نشا نمت رثقب لع 00

 جاتحال ) مهولا ةلفابس# هرغ © ميلس لقعو )ث جاحوعالا نءلاخ ىا ( مقتس) ما

 عبطلا ةماقتساب داقن لوالانم هنرق ةناغل هنال ( لوالا ىلا ىباثلا در 0

 اوفلتخا مهنا ٍلعا عبارلاو ثلاشلا فال لوالا ىلا هدر بلطريغ نم ههتنلل

 الما لوالا ىلا درلاىلا امهح اتنا ناسىف جاتحيله كاثلاو ىناثلا لكشااقف

 امهناذب نيبتيلب جاتحمال ليقو امهفالخع هسفنب منم لوالا نال جاتحم ليقف

 دنؤيو ىزارلا نيدلارخ ذخاو ىروز رهشلا لاق هبولوالا ىلادر ريغ نمو

 جاتحال ىناثلا ناب كلاثلاو ىناشلانيب قرفلا اماو نآرقلاىف ةثااثلا دوحو

 الضحم مكهتأ فنصملا مالك رهاظ وهاك درلا ىلا جاتحب هناف ثلاثلا الذم

 رك دف ق.ةحارصلا بجوبال ىرك ذلا صيصختلا نا لاش ناالا مهللا هن لئاق

 ىاثلادر قيرطو هيلا ثلاثلا جايتحامدعلاحاو هيلا ىتاثاا جايتحا مدع تفنصملا

 لاق نم دنع ىرغصلا سكع هيلا ثلاثلا در قيرطو ىربكلا سكع لوالا ىلا

 سكعاماو بينرتلا سكع اما اقلطم هنلا عبارلا در قيرطو امهبف جايتعالاب

 باحنالاب هتيمدقم فالتخا دنع ىلاثلا مني اعاو زن هلبش لءىف نيتمدقلا

 ولذا ىريكلا ةيلكف مكلا رابع اماو فيكلا رايتعاب هطرش اذه ( بسلاو

 دراولا سايقلا قدص وهو مقءلل بحومىالتخالا مزا لوالا طرسشلا دجوب مل

 || باحيا دنع اما اهبلس مم ىرخاو ةجمتنلا باجنا مم ةدحاو ةروص ىلع

  انلقولو قح باجالاو ناويح قطان لكو ناويح ناسنا لك انلوقكف نيئمدقملا

 (لكو )



 هك 1 ٠٠١١

 'ةهياسمالا نم .. "ىف انؤقكذ ايام دع انا قح هيليل» ناين لنا 0
 رجع. قطانلا نم 'ىثالو انلقواو بلسلاق لاذ رجح, سرفلا نم ”ىثالو رجح

 مقعال بحوملا فالتخالا مزل ىناثلا طرشلا دحوب ملولاذكو باحيالا قيلاف

 ةبجوم نوكت نااماف ةيثرح تناكولو ةيزح تناك ةيلك نكت ملول ىربكلا نال

 هلوق قدصلف باحينالا دنعاما مقفل بحوملا فالتخال ققءتنال اماياو ةيلاسوا

 لديانلقولو باحنالاقداصلاو سرف ناودْلا ضءبو سرفب ناسنالا نه ”ىثال
 قبيصلف,٠.بابلاا دنع اماو:باندلاب ناك نمرف .لهاتملاب ضي ىلا

 لدانلقولو باح الا قداصلاو ناويحم سيل مسا ضعبو ناويح ناسنا لك انلوق

 ىناثللقالاطرسثاا صملارك ذف بلسلاق لاذ ناو. سيل رجلا ضعب ىربكلا
 هطئارشو لوالا ماسقا ءافيتسا ناسوه امنا هدوصقم نالدإىناثلاطرسثااكرتو

 ىباثلا لكشلانابلوالاطرسشلا ىلع ضرتعاوا دارطتسا هرك ذ اعاو هادعام نود

 نإب نيناوقلا ريرقت رخآ ىف ىثعرملا ىلقحاسلا هنيباك فالتخال' نودب عايدق

 لكشلا نم سابق ىلا ةراشا «نيمالا ىوقلا ترجحأتسانمريخ نا ىلاعهلوق
 ىروةااوههماعو انس ىلعهتلا تاولص ىسومهرب رقت ةيوطم هتيمدقم ىدحا ىناثلا

 ريخهياع هللاتاواص ىسومنا متأي نيمالاىوقلا ترحأأتسانم ريخلكو نيمالا

 نيابقلا#:ىرغص ةنوطملاز ىربك ةيالاى ةرك دملا ةمدقملا نؤكم ترشاسا 1

 ناب بي>او هه>و اف فالتخالاوهو دوقةفم هطرش نا عم ىناثلا لكشلا نم

 لصا طرشال دارطالا طرشوه امنا اقلطم طرسشلا نه قطنملا بتك ىفرك ذام

 ىرغصلاونيتءلكنملوالا * لوالاك ةعبراةمختملا ىناثلا لكشلا بورضو جاتنالا

 | ةفصلا لوهحع سيل * هعس ححدنام لكو ةفصلا لوه# بئاذ لك هلاثم ةبحوم

 سيل بئاذلكهلاثمةبجوم ىربكلاونيتيلكن ءىناثلا * هعس ممديال بئاذ لك شي

 مص سيل بئاغ لك محأي ةفصلا مواعم وهف هعس عديام لكو ةفصلا مواعع

 بئاغلا ضعب هلاثم ىربك ةيلك ةبلاسو ىرغص ةينزج ةيجوم نم ثلاثلا * هعبب
 3-5 منال بئاغلا ضعبف ةفصلا لوهحت سيلهعس حام لكو ةفصلا لوهحم

 مولع سيل بئاغلاشءبهلاثم ىربك ةيلكة بجومو ىرغص ةيئزجةبلاس نم عبارلا *
 لثم اذكهو هعرب مديال بئاغلا ضعبف ةفصلا مولعم هعبب تنام لكو ةفصلا

 راكد طلاس كاان 1 قا 7+ كك طك هدو 01500# حش طه. 7-6172. + كاحسما ناك ٠ د د



 سي 1 0١٠١
 ةيلك ىناثلاو ىرغصلا باحنا اعدحا ناعما هحاتناف طرتشيف ثلاثلا لكشلا

 مقعلا بحوملا فالتخا مزل ناطرسشلا نا اذه دحو ملوا هنال نيتمدقملا ىدحا

 عني نيتيلك نيتبجوم نم لوالا ةتس ههحنملا هيورضو تالوطملا ىف نيباك
 ىناثلاىوب زتاتقملا ضعب حني ىوبررب لكو:تاتقمرب لك هلاثم ةّشزح ةبجوم

 نضعب منيىوبررب لكو تاتقم ربلا ضءب هلاثم ةيزج ىرغضلاو نيتبجوم نم
 لعجو ةعاج و بجاحلا نبا قيرط وه ايناث برضلا اذه لعحو ىوبر باتقملا

 راتخاو ةبلاس ىربكلاو نيتءلك نه لكشلا اذه بورض ىناث هوعبتمو ىتاكلا
 ىرغص ةيلك ةبحوم نه ثلاثلا ظلا وهو بحاملا نا هلاقام ءالضفلا ضب

 تاتقملاضمب حني ىوبرربلا ضعبوتاتقم رب لك هلاثم ىربك ةيزج ةبجومو
 هلاثم ةيثزجةبلاس علي ىربك ةيلك ةبلاسو ىرغص ةيلك هبجوه نم عبارلا ىوبر
 هسنحم عاسال تاتقملا ضعب محي الضافتم هسنجب عاسالرب لكو تاتقد رب 1

 ةيئزجةبلاس مني ىربك ةيلك ةبلاسو ىرغص ةيئزج ةبحومنم سماخلا الضافتم
 عاببال تاتقملا ضءب حني الضافتم هسنحب عاببالرب لكو تاتقم ربلا ضعب هلاثم

 ةبلاس منيىربك ةيئزج ةبلاسو ىرغص ةيلك ةبجومنم سداسلا الضافتم هسنحي

 _تاتقملا ضعب مايالضافتم ةسنحب عابال ربلا ضعبو تاتقمرب لكهلاثم هيزح

 نكل ةيئزجالا متديال ثلاثلا لكشلا نا اذه نم مف الضافتم هسنحي عابال

 عبارلا لكشلااماو تابلاس ةريخالا ةئالثااو ةيشزح تابحوم لوال ةئالثلا ظ

1١ 

 سس هاللي يتسبب بلببب ب

 دئعمدبعاو ضعبلادنع همدعل تالوطملا ىلالامو هنع غور مف هءؤرضو هطورشف

 نزولاوراعلا ةلآ ىا ( مواعالارابعم لعحىذلاوه لوالا لكشلاو ) رخآ ضعب
 اذاءرتدق”فوذحم طرش باود.ءافلا ( هدروئف ) نيباك ىيبطلا مظنلا لعدن ب

 ماقللا اذه ىفوا ةلاسرلا ءذهىف ىا ( انهه) هدرون نتف مولعللارابعم لعج
 ىرتخالا لاق زئاح مفلاو مصفالا وهو لادلا مهب 6 زارع لعمل ) اهنم ظ

 لوالا ىنعماىنعملاانههدصقملاو مظعالا 0000 دقو نوناقلاو لصالا ىعك

 ىفاكياعج ع ىا هريسفن ىف حارشلا ١! هلاقام عار ىناثلا ىلع لمح نا نكعو

 لاملاو منيو مسفلا ضعء#ىفو ( بولاطملا هنم محاتسيو ) ىنعملا لصاح ناس هب

 نهربيام ةلئسملاذا مولعلا نم ةلئسسم نوكنال تأ .عييديلا ناب هيلع ضرععاو دحاو

 ىلاثلا | لكلا نم

 ( ىثال )
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 ل يسوم اوس ل ٠ م م هي ووو اوووي
 رم جاف هب 4ف 0 نه ربيام ىهيدبلان م "ى ئالو مملاىف اهيلع



 صل 1 ١١١

 لوالا ل كشلا جاتنا ةلئسمو ةلئسع ىهيدبلا نه ”ىشالو ىهبيدس ةلئسملا نم ”ىثال

 اذه ناب بيجاو اعلاىف اروتسد نوكيذا نع الضف ةلئسم لعحب فيكف ىهيد
 ىلع ىنيماما قباسلا فيرعتلاو ةلئسم ىهيدبلا نوكزوج نم بهذه ىلع ىنبم
 ىلع ىنيماماو ةيرظنلا ةلئسملابفرءملا صيص# ىلع ىنبم اماو زوجبملنم بهذم
 مواعلا ىناهيلع نهربيام ةلئسملا نا لصاحلا) فيرعتلاف طرسشلاو ديقلا د

 اديهمتركذ امنا رعلانم ةلئسع سيلاذه ناب باحينا نكعو ةيرطن تناك ذا

 اذه ناباضيا ضرتعاو اهلاحعضوتو هيلع ةقابلا لاكشالا فقوتل هادع امل
 نا هناس رودلا م زل معنا ول هنالاعح مو الصا نوكينانع الضف منبال لكشل

 هنازحاوللدلاب علا ىلع فوقوم لوادملاذا ى ريكلاب املا ىلع فوقومدجتتلاب اعلا

 ناويح اديزنا لع ملام هنال ةيصتتلاب إءلا ىلع فوقوم ىربكلاب علا :نالاحلاو
 فقوتلا ىتهج ربات ناباضيا هنع ببحاو ناويح ناسا لك ةحص رعي

 ثوب ىه ىتلا ةهعتنلاب املاوهو ىربكلاب اعلا ىلع فوقوملا نال رودلا عفدب
 نبكالا توم ,ىلعا قاوقوم نغصالا تاذوه ثم نم- رمصالا ثا نأكل

 توبث ىلع فوقوم اذهو طسوالا دارفا اهنا ثيح نم طسوالا دارفا عي

 تاذ اهنا .ثمح نمال طسوالا دارفا نم اهنا ثبح نم رغصالا تاذل ربك الا

 تح لوخندلا نعرظنلا عطق عم اهئاذ ثيح نم ةححتتلا نا لصاحلاو رغصالا
 اهيف ةلخادلا تاسزجلا ل ع ةفوقوم ىهو ىركلال ع ةفوقوم طسوالا فصو

 تقوتلا هج فالتخال رودلا مزايالف اهتاذ ثيح نمال طسوالا تبح نم

 بحبو 6 ىرغصلا باحا ) فيكلا بسحب لوالا لكشلا ىا ( هطرشو )
 نه لب ةنكم نوكت ناب ىرغصلا ةيلعف ةهلا بسحبو « ىربكلا ةيلك) مكلا
 ىلا ةصاخناو ةماعلا ةطورشملاو ةئادلاو ةيرورضلا نم رشع ىدحالا اياضقلا

 هدهنال ةهمللا بس طرمشلل صملا ضرعتبملو تالصفملاف تنيبامت كلذ ريغ

 ابني تاقلطملا طورش نم تلق ناذ تاقلطملا ناس ىلع ةصت ةلاسرلا

 لصحن الف ربكالا ىلاردصالا نم مكحلا ددعتب ملواذاطسوالا دحلارركت

 مهفنمو لاكشالاو ةسبقالا عيج نيب كرتشم كرسشلا اذهناالا من تلق جاتنالا
 طسوا ادح ىمس سابقلا ىتمدقم نبي زركملاو هلوق نمو سايقلا فيرعنم

 تاق .ناف لكش لكل ةلصاخلا طئارعشلا ناس داراو ضرعتب مل اذهلو

 ( ةقرفتم ) ا



 سن ١1١١ غو

 2 كررسشف هنقدوح وم نهذلا ىف روصتم لكو نهذلاق روصخم ىراثلا كررش

 عيجو سفنلا نال جراخلا ىف دوحوم نهذلاو. نهذلا ىف دوجوم ىراتلا | '
 كيرتش نا طسوالا دخلا طاقسا دعب مدبف ةيجراخلا تدوجوملا نم اهاوق |

 تاق هيف ةدوحوم سابقلا طئارش نا عم طبوهو جراخلاىف دوجوم ىرابلا

 طسوالاد+للا رركت طئارششلا نمو فيك هيف دوجوم طئارمثلا عنج نا منال

 ىنهذلا دوحوملا ىرغصلا ىف روكذملا دوحوملا نالانهه دجو.ملو تفنغاك

 ملاذلف طسوالا دحلا نر لف نا ريغ امو ىجراملا دوجوملا ىربكلافو
 نافلهاوه نالهس هعفد نكل طسوا دحب سيلدوجوملاذا فعض هنفو أي

 دعب جن نيدقاعلا نذا ىلع فوقو حاكتلاو حاكتلا ىلع فوقوم قالطلا تلق

 نال طبوهو نيدقاعلا نذا ىلع فوقوم قالطلا نا ةيدنحالا ةمدقملا طسوت

 هنع ببحا تاق هيف لقتسم جوزلا لب ةحوزلا نذا ىلع فوقوع سيل قالطلا

 روك ذملا حاكلاب دصقملاذا رركم ريغ طسوالا دحلا نا اهدحا هوجو

 دحلا ا ركب نارءاغتم اهو حاكتلا ةعص ىربكلاو حاكتلا دوحو ىئرغصلاف

 لمأتف ةقداصب هيف ةدنحالا ةمدقملا سلو ةاواسم سائق هنا اهرناثؤ طسوالا

 ةيطرشاما لمأتهفو ىوضفلا حاكن زاوح دنسلاو مث ءاربك نا اهئلاثو ادح

 زواجالف طسوالا تح رغصالا ج ردنبال ةبلاس تناكول اهنالف ىرغضلا باحا

 ناسنالا نم. *”ىشال وحن جاتنالا لضح الف رغصالا ىلا هيلع نبك .الاب كملا

 لقحال ةيثزح تناكولاهنالف ىربكلا ةءلك ةيطرشاماو لاهص سرف كو نّمرفب

 رغصالا ىلع هب. موكحلا ضعبلا ريغ ريكاالاب هيلع موكحلا ضعبلا .نوكي-نا
 سرف' ناسنالا ضعبو ناويح ناسنالك انلوةك  اضيا جاتنالا لصحالف

 ىرغص ىف نال ةئامةقاطملا بورضاانال ةجمتملاب دبق ( ةعبراةمتلا هبورضو )
 ةب>وماوةعبطلا ةبلاسلاو ةيعيبطلاةئحرأا ىهو لاّتحا ةرسشعء لوالا لكتشلا

 ةيلكلا ةبجوملاوةيصدشلا ةبلاسلاو ةيصخمشلا ةبحوملاو ةلمهملا ةبلاسلاو ةلههل
 | اذكه تالاقحاةرسشءءاربكفاذكو ةيئزجلاةباسلاوةّمزجلاةبحوملاوةءلكل ةيلاشلاو

 ةيناهك ىربكلاو ىرغصلاىف قف تاحاتنالاو مواعلا ىف ةريثمم ريغاقاطمةيعبطلا كَل

 سثعةتس لصف ةعبرالا انيرضف ةعبرا امهيف قف ةشزملا ىلاناتءجار نيتلمهملاو

 رغدلا نوكيام ىهو ةيناقاا طقسا ىرغصلا باخيا كارتشا نكل تالاقحا |



 سيق 11 1س

 ا ةئلاس :ىررعدملا نوكيامو ةعيورالا تاروضاملا :ىدلا :ئزكلاز. ةلكفلا
 || ىرخا ةعبرا دقسا ىربكلا ةيلك طارتشاو اهيدحا اضيا ىركلاو ةَْز

 نوكي امو نيتحوملا ىدحا ىرغصلاو هذ ةم نزحت هةيحوم ىرتكلا نّوكيام ىه

 ىه ةغبرا بورض قف اس«دحا اضيا ىرخصلاو ةيئزح ةيلاس هنا |

 نم ىلاثلاو ةلك ةمحوم مني نيتءلك نيتحوم نم بك رماوه لوالا -

 ةعبأت ةيعدنل | نال طنا مب ىربك ةيلك ةللاسو ىرغص ةناك ةيخوم

 ةّضومو ىئرغص ةدزح هي عاب نيتمدقملا سخال

 ةسزح ةيحوم نم ككوملا ىف عبارلاو قيس الخ ةمز ز> ةبحوم مي رك ةلغ

 بورضلاسبارثو نال دف ةسز ز> ةبلاس مني ىربك ةلك ةيلاسإو ىرغض

 نيف رسشل ا عاج ال ف رشا :لوالا برضلاةعننو ةفارسثلا ف جياتنلا تدنرت ىلا رظان

 هدوحو نه ى لكلا ضمت ال ثلاثلا ةوهتن نم فرشا ىنالا برضلا ةحمننو اف

 اهباحمال فرش اهل كلاثلا برضلا ةعتنو دحاو هحو نم باحمالا فرشو

 ميدقتا ىف زوحيو فرشالاف فرشالا مدقف مبارلا برضلا ةوعتن ىف فرشالو

 مس> لك لوالاب رضلا) هلوق فذصملا ا اذهىلاو تامدقملا فرش رائتعا

 فاؤم مسح لك ىناثلا كرضلا | ثدحم مسج لكف ثدحم فاؤ»هلكو فلؤم

 سلبا شب ثااثلا يرضلا مالها .مسخلا نم ”ىشالف مدقب فاؤم ند ”ىشالو

 مسللا ضعب عبارلا برضا١ ثداح َمْدللا ضعف ثداح فاز: لكو َكناوَق

 ربرقتلااذوب ماعدقف ( د سيل مسا ضعبف مدقب فاؤملانم ”ىثالو فاؤم

 اع'ا دع نيققحلا ضعب لاق نكل لكشلا اذه ىربك ىف جنتال ةعبطلا نا

 انكنتع ساقلا تناك اذا ماو تاَد 0 م. ةيكرملا ةريشملا ةسنقالاف لانآلا
 ناسنالا ان انل 0 | ةيلك الط ةفىرغصلا باحا وهاعا طرسشااف تايعيبطلا نم

 ةروك دملا طورشاانا تف رعدق كنال رظن هيفو ىلك ناسنالاف ىلك عوالاو عون

 ]ا مث اذه العدا هلوقل ه>والف هلصالال جاتنالا دارطال ىه اعا بانلا عبجح ف

 قارتقالا سائقلاو ) لاف ايكرت هئمام ناس ىف عرش ة عب رالا لاكشالا ناس نم غوف

 0 نا هيلع درءالف هطورشو هيورضو هلاثم ( سعاكن يتيلجح نم ٠ نك شاق

 أ ديطنملا ىلعىبم اما اذهنال ةيكرملا ةسقالا ىف اك نيتن ءاج نم ريك نم لكوني دق

 | انتكالا ىلع ىنب اماو نيتمدقم نم ةكانم بكذيال سايقلا نا نم قيمت | ءافتك الا ىلع ىنم» اماو نيتمدقم نم رثك |نم بكرتيال سائقلا نأ نم ىقحتلا |[
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 سك ١١2 زم

 ظلا نال ردابتلاوه اك نيتموزل ىا « نيتلصتم نم اماو ) هلوق نود لقالاب

 ةيقافتالاو ةيموزالا ند بكرملا اذكو حنع سيل نيتيقافتالا نم بكرملا سايقلانا
 اسهنع ثلا ىف ةدئافلا اف كلذك سمالا ناك اذا تلق ناذ ةيقافنالاف ةدئافالذا

 ةكرشلاو اهدادضاب فششكتت ءاشالا نال تلق طيضنتال ثر اهثحارم ليوطتو'

 امهيدحا نم مان ءزح وا امهنم مان ربع ءزج ىفوا امهنم مان ءزحىف اما امهنيب

 هنا عوبطملا ريغ ىنعمو لوالاوه عبطلا ىلا بيرقلا نكل ىرخالانه مان ربغ

 صملا لوق امهنم ما ءزحىف ةكرشلا لاثف الصا | مجنيال هناال ةهاركلا مم 5

 ا ١ لالا نك اكو ةوحوم رابهتلا» ةملاط نسعشلا تناك اطءانلوقك )

 موزاملا موزام نال (ةئيضم ضرالاف ةملاط سعتلا تناعالك جني ةئيضم ضرالاف
 ناكالكو « د مف با ال ناكالكانل وةك امهنم مان ريغ ءزج ىف ةكرمشلا لاثمو موزلم
 انلوقكىرخالا نم مان ريغامهيدح انف مانءزح ىفةكرشل ةكرشلا لاثمو(ز ولف( هد ١

 بتكلا ىف لمعتسيالو (ز وف طج ) ناك الكو (ط ف بال ناكاملكف دج ) ناكالك
 طسوالا نال ضعلا ركنا ناو ةعبرالا لاكشالا هيف دقعنيو لوالا مسقلا الا

 نآملا ىف هلاثم رك ذ اك لوالا لكشلا وهف ىربكلا ىف امدقم ىرغصلاىف انلان' ناك نا

 اذا بلا سيلو (دن ٍباإل ناك الك ان وقك ىناثلا لكشلا وهف امهف ايلا ناك ناو

 لكشلا وهف امهف امدقم ناكناو (زدف بااإل ناكاذا ةتبلا سلف (دتزو) ناك

 (زهفبآ) ناك اذان وكيدقف (زهفدج ) ناكالكو (باذدج ) ناكالكانل وقككلاثلا

 . دج )ناكالك انلوقكمبارلا لكلا وهف ىركلاىف اناث ىرتضلاىف امدقم ناك ناو

 لاوشالاهذهجاتنا طئارشو (زدف بال ناك اذانوكيدقف «د مت زءإ) ناكالكو ( باف

 ةيلكو ىرغصلا باجيا لوالاىف طرتشي ىتح قرف ريغ نم تايلجلاىف ناكا
 كثلاثلاىفو ىربكلا ةيلكو فيكلا ىف هتيمدقم فالتخا ىناثلا ىفو ىركلا

 باحا اما نيرمالا دحا عبارلاىفو هيتمدقم ىدحا ةيلكو ىرغصلا باحيا

 'كلذكو امهيدحا ةيلك مم فيكلاىف امهفالتخا وا ىرغصل ةيلك عم نيتمدقملا

 ضرتعاو قافثالاب ةسج انهه هيورض ناف عبارلا لكشلاىف الا اهبورض ددع

 1 دو 8: ىلاعت هلوق ناب لوالا لكلا ةئيه ىلع نيتلصاملانم بكرملا سانقلا ىلع

 ةئيه ىلع بكسع ىطرش سابق 6# اواونل مهعم“ا ولو مهعمسال اريخ مهيف هللازع

 اواوتب + اريخب + مهيفا ملع ول ىلإ ىلاعت هللانال ةدساف ةيتتلا نا 9-0 لوال لكشلا



 ا

 ناّملك امهنأ ماسول هنا ىناثلاو هطرش ءاقتنال هداسفف ةيلك نوكينا بحي لوألا 1

 ناتيموزل امهنا ماسولو تفىعاك متنبال تايقافتالاو ناتيمؤزل امهنا منال نكل
 لاحم اريخ مهيف هللاءلع نال نيتمدقملاك ةحت لب ةدساذ ةعتنلانا منال نكل |[

 ناكل اراج ديز ناكول انلوق لثم نوكف حملا مزاتنسي نا زاح لاو مهيف ريخ الذا
 مالكىف دقتس نا مدي فك هنال طاغ اذه لكو اذه اذكف 2 اذهو اقهان

 ميصف ىف لمعتستال وا ةلك نا عم جاتنالا طئارش هيف تلمها سابق هنا ميكحلا

 سابق هنا منال باولاىف باوصلا لب ىنارتقالا نود ىتانثتسالاىف الا مالكلا

 معوا 9 يلو الا ءافتنال ىناثلا ءافتنالول ةلك نانم ةغالا ةدعاق لع دراووه لب

 2 ادا مث عما ماف عامسالا3 اريخ ملعب مل نكل © 0 اريخ مهيف هللا

 ىنعي * هصعيمل هللا ف“ ملوا * قيرط ىلع رخآ مالكوه## اولوتل مهعمسا واوؤإ#

 ناو اسانق نوكيالف مهم مل وا مهعم#ا نولوب مهنا ىنعي ةيلصو ىتاثلاىف وا نإ

 9 و موج بج بيجي م عوير يحد جو هوي ع

 د
 م

 يسبح ةيستس مس _  3 هد

 نولوش اع هللا ناحمسف سايقلا اذه لث. نع “ىرب هللا مالكف هتروص مهوا

 ةئالثلا ترا الكو ةدو>وم هن الكاف ةدو>وم ةعبرالا تناكالك الوقت اضيا ضقنو

 ةدساف ةجمتنااف درف ىهف ةدوحو» ةعبرالا تناك الك حني درف ىهف ةدوجوم

 ىركىف ىه ريمض ناب بيحاو كلذ هحو أ هنروصو هنداع 5 سامقلا نا ضم :

 درفةئالثاانةدوجوم ةنالثلا تناك الك ىربكلا ىنعم نوكيف ةثالثلا ىلا عحار سايقلا |"

 «نيتلصفنمنماماو) تباثقح اذهودرف ةثلئااف ةدوجوم ةعبرالا تناكالك عني |!

 ةيلكو نيتمدقملا باحيا هحاتنا طرشو لاصنالاىف موزالا موزلك نيشدانع ىا ||

 اضيإ مسقلا ادهىف ةعرالا لاكشالا دقعمو امهيلع وللا عنم قدصو امهيد>ا 0

 نيتلجا ىف ةريتعملا جاتمالا طئارش |ىهيف ريثعإو 56 نيفرطلا: بسحي |[

 امهنم مان ريغ ءزح ىفوا امهنم مان ءزحيىف اما ةكرشا|نال ةثالث اضيا هماسقاو |

 ريع ريع ءز> ىف ةكرشلا نوكيام ماسةالا هذه م عوبطملا نا الا ىرخ الا نم مان ريع ا

 جوز اما جوز لكو درف اماو جوز اما وهف ددع لك انلوقك ) امهنم مان |
 بع الوا نييواستع .مس ةزما نا مد نا اما هال . درفلا جوزوا جوذلا |

 قداصلانال « درفلا ل ا دوا درف اما وهف ددع لك عض )1

 ظ ا

1 
|0 

 ١ اع 4 7-1 2 هك

 لكشلا ىربكو ناتلمهم نيتمدقملا لوالاءوجوب هنع ب هنع بيحاو قملا نوبل قا 1

 ةحوزلا ناك ناو ةيمتنل |ماسقا دا ىهف ىف ةيءرفلا قاك هنا ىلوالا ةلصفنملانه | 7

 1 د رت مل مل دج اج اج ع ا ل تا الا ا 1
 تاس سس سس وسي سس بيسو حاحا تسي با با هك ددسن حس سس بسيسو بييسسس سوست بسس سس سس وس تست يس يبين ياااااااك7لاا ااا بووووس#حجساسللا سمس سبب ب بلا



 مك ١1١١

 اماياو ىربكوا ىرغص نوكت نا اما ةلصاملا نال ةعبرا ماسقا هلو ( ةلضتمو

 لكو (د قت با) ناكالك لوقك لوالا اهيلاتوا ةلصتملا مدقم عماما ةكراشملاف ناك

 انلوقك ) ىلاتلا عم ةكرمشلاو ىربك ةيلاو ىرغص ةلصتملا نوكتام ىتاثلاو (هبا)

 اذه ناك الك عني مسج ناويح لكو ناويح وهف اناسنا “ىثلا اذه ناكالك

 (هد) لكف (جب) ناك الكو (باإ لكو حن ثااثلاو ( مسج وهف اناسنا “ثلا

 ةلصتملا باج اهجاتنا طرشو «بدز) لكف «جد) ناكالكو (با) لكومت عبارلاو
 اذه ىف اهريوصتو ىلاتلاو ةيلخا ةكراشم رابتعاب هنم ةعبرالا لاكشالا دقعنمو
 الثم ةيلاو ىلاتلا نيب امهيف ةربتعم نيتيلخلا ىف ةربتمملا طئارششلاو نك لاثملا

 رجا نم *ىشالو ناوبح وهف اناسنا *ىثاا اذه ناكالك ىناثلا لكشلا ىف لاق

 قابلا ريوصت هيلع سقو رجح سيلف اناسنا “ىثلا اذه ناكالك عني ناويحب

 نوكيام اهنم عوطبملاو اضيا ةعبرا ماسقا اذه 6 ةلصفنمو ةيلج نم. اماو )

 ةثالث ماسقا اذهو مان ريغ ءزحىف كارتشالاو ىربك هيلاو ىرغص ةلضفنملا

 ةدحمم فيلأتلا ةتن نوكيو لاصفنالا ءازحا ددعب ةيلجلا ددع نوكيام لوالا

 (طد) لكو (طج )ب لكو طب )لكو«دلاماو«ج )اماو( بالام!( ))١ لكالثم

 ةيلك ةبجومةلصفنملا وكي نادطرشوةننل دمهم اهسقما سابقا ذه ىمسيو طا ) لكي
 'اضيا لاصفتالا ءازحا ددعب يللا ددع نوكيأم ىناثلاو ةقيقحوا ولذا ةعئام

 لكو(هالاماو(دإل اماو «ب)) اما (ج) لكاالثم ةفلتع فلأتا ةيصتن نوكيو

 (ززلاماو (ط)لاماو(ج ) امأ (ج لك ححذي (زه) لكو(طد)إلكو 2(جب)

 ثااثلاو مسقلا اذهل طرش قباسلا طرشلاو ةحمتتلا فاتزع اىمسقم اساقاذه ىمعبو

 ةلصفنملاو ةدحاو ةيلخلا ضرفاو لاصفنالا ءازجا ددعنم لقا ةيلخلاددع نوكيأم

 نييواستع مسقنم وهف جوز لكو درفاماوجوزام اددعلك انتوقك ) نيثز>تاذ

 متالا ىنءمابوولذنا عنم قدصدطرشو (نيبواستع مسقنءاماو درف اما ددع لك حني
 درفاماو جوزاما ددع لكو ددع جوزل تلق ناف ىرغد ىه ىتلا ةاصفنملا ىلع

 انلريضالف عوبطملا ريغاا مسقلانم هللا تلق درفااو جوز ىلا جوزلاماسقنا مزاف

 دحا نوكف ةقيقح ةلصفنم اهنال عونمم ةححتنلا داسف نا مه عوبطملاف انمالكن ال
 اقداص اهيزج- نم لك ناكول مزلي ام رك ذام مزايال حو طقف اًقداص اهيثزج

 عوبطملاو ةعبرا ماسقا اضيا اذهو ( ةلصفنمو ةلصتمنم اماو ) كلذك سلو



 ل ١١١1 1س

 اماو ضنا اما ناويح لكو ناوح - وهف اناسنا ”ىثلا اذه ناك ا اك انوقك )
 كفو ( هوماداماو نكس ان[ ىو ظل ناك الك مذ ةوسا

 داقعن الا مدع ر عشه رهاظف نيمسقلا نب دهىف 2 لاكشالا داقعأأ ٠ نع باقلا

 عجراف ماقملا اذه ليصفت تدرا ناو ةيقابلا ماسقالا ىناك زوج لسا نكل

 (ىئانثتسالا سايقلا اماو ) ماعلا لضفملاوه هللاو مانلا ماهالاب تالوطملا ىلا
 رك طش هبف ةيعسلا ه>وو هيلع هلامو ىبائئتتسالا سابقلا ريبسفلا دق
 ىرخالاو ةيطرش اهيدحا نيتمدق» نماكاد ايكمع نوكي ىلانثتسالا ساقلاف

 ىف هعفروا رخآلا ءزملا عضو مزال هعفروا هنايثا ىا اهيثرج دحا عضو

 عفرلا مضولا مشي تااصتتلا ىو مفرلا معفرلاو عضولا عضولا جذب تاعك

 ةطرسشلا نوكينا اهيدحا ةئالث طئارش سانقلا اذه جاتناىف ريتعيو سكعلابو
 ةاصفتم تناك أ ةيدانعو ةلصتم تناكذا ةيموزا ىهد دنا اهرناثو ة ه.يح وم

 ةعفارلاوا ةعضاولا ةينانثتسالا ةيلكوا ةطرمتلا ةيلك اما نيسعالا دحا اهثلاثو"

 ىلاتلا نع محأي مدقملا نيع ءانثتساف.ةلصتم تناكنا هيف ةعوضوملا ةيطرسثلاف

 اناسنا اذهناك نا اننوقك ث موزللا لطبف موزاملا نع مزاللا كاكفنا مزلالاو
 ةنظرتش ىلوالا :نيتمدقم نم بكم نمانق انهو © :ناسنا هيكل نام و |
 ىلاتلا نيعوهو « نا ”ناويج وهف مل ) .مدقملا نيع ءانثتسا ىلا ةعضاو ةيناثلاو |
 موزلللا دوجومزلالاو 14 0 ضيقت 0 ىلاتا ضيق 0 ترم ظ

0 
 | مدقملا نم معا ىلاتلا نوكي نا زاوخل ىلاتلا ضيقن ا ضيق. ءاقتسالاو

 معالا ءافتنا صخالا ءافتنانم نمالو صحالا توبث عالا تو.ثنم مزايالو
 اماو عوضوملا نم لومه#لا موع ةدام ىف مضي اخ 1 ناب هيلع ضرتعاو

 ضيقنلا ءانثتساو نيعلا نيعلا ءانثتسا ةعبرا اروص منيف هلدتاواسم ةداموف ظ

 هنكل:قطانوهف نانا هنكلا قطان زهفءاناسنا يملا انه ناكاكاذلتا يل ا
 وهف قطان سيل هنكل قطان سيلوهف ناسناب سيل هنكل نانا وهف 2
 ىرانفلا لضافلا باجاو محي سيل هقالطا ىلع نييقطنملا لوقف ناسناب س ْ

 ةيضقلا هذه نا ىنمع سك اهتلا مزالت ىلع ىنيم ةعبرالا روصلا جاتنا 7

 ناسنالا نم ةخاونلك نا ٍةقيقلا ىف ناك اهنكل ةروصلاىف ةدحاو تناك ناو ا

 ماتريغ ءزجىف اضيا ةكرشلا نوكيو ىربك ةلصفنملاو ىرغص ةلصاملا نوكيام ظ



 0 ا ساس د ا سلا

 ناتناو ةيضقلا درطل نانا ةعبرالا جاتلاف هلموزالمو رخآآلل مزال قطانلاو

 رظنلا عطق عم ةصاخ ةيضقلا هذهل ةعبرالا جياتنلا هذهناال ةيضقلا سكمل

 نيع مدقملا نيعاضيا هيف مش قطان وهف اناسنا اذه ناك الك الثم اهدكع نع

 اذه 1 الك ىا لاثملا اذه سكع ىفاذكو مدقملا ضيقن ىلاتلا ضيقنو ىلاتلا

 ضيقن ىلاتلا ضيقنو ىلاتلا نيع مدقملا نبع اضيا هبف جذي ناسنا وهف اقطان

 3 ناب ىثحلا لضافلا باحاو ريدتف رظن هيفو ىرانفلا هبلاقاك مدقملا

 00 0 0] ارك ]) .ناوصلا ىلا ترقا وهو ةداملا صوصخ لع ىبم
 ةيطرش ةمدقم نم بكىع سابق اذهف ( ناوبحم نب دل 150 نادم ناومح وهف ويك اناا

 اسايقق ىمس سابقلا اذهو 6 اناسنا نوكيالف ) متدِي ةمفار ةمدقم نمو
 فيدهتا ةمه ىف حفلاوبا ريم هيلاقاك ايلاصتا هبف ةعوضوملا نوكل ايلاصتا

 ةحاح الف اهتم هحوو اهريسفت صدق ةققح ©« ةلصفنم تناكذاو )

 || واللا عانتمال ( رخالا نيع معدي نيئزلا دحا نيع ءان تيا و ةدامالا ىلا

 ِ هذهل نوكفامهنيب ,ولخلا عانتمال( رخالا نيِعمتباهدحا ضيقن ءانثتساو ور امهنيب

 0 مك 2 ضيقتلاءا ا ناتنا ويزنلا ءانثتسا رامتعاب 8 2

 ضيقنلانيعلاءانثتسا هيف حنذب ملا ةعناف اذه ىلع 0

 وللا ةءنامو امهنيب واحلا عانتما مدعا نيعلا ضيقنلا ءانثتسا متيالو عت ها عانتمال

 أ + اة ايميل ليما ءلاءانثتساال نيعلا نضيقتلا» 0 اهيف مي

 ىنارتقا اما ساقلا نا عا بيدهتلا ةم ىفاك ايلاصفنا اساق اذه ىمسرك ذتف

 م0 م ل امآ لصنملا ىنانثتسالاو لضصفنم“ ىناثثتتساو لضتم ءانثتسآ اماو

 هيف ىتثتس نا اماو نا ةظفلب ةيطرسثلا رك دب نا هلامعتسا رثكاو مدقملا نيع

 نا اضيا لعاو ول ةظفلب ةيطرشلا ركذ نا هلامعتسا رثكاو ىلاتلا ضيقن

 ىلاتلاو مدقملا ناكاذا ىنارتقالا ىلاالصفنموا الصتم ىئانثتسالا در :قيرط

 لو# لج لعءجنو ىرغص ىئانثتسالا لمحن نا ةيطرسثلا ىف عوضوملا ىدمم

 نبع هيف ىثتسي ىذلا لصتملا ىنانثتسالا لاثمىربكىنانثتسالا لوحم ىلع بولطملا
 لاقيف ناومح هنا ملي نانا هنكل اناومح ناك اناسنا اذهناكنل انلوق مدقملا

 ناكوا ىلاتلا ضيقت ه هيف ىنثةيىذلاىئانثتسالا لاو ناؤيح ناسنا لكو ناسنا اذه



 اذه لاقيف ناسناب سيل هنا متي ناويحب» سيل هنكل ناويح وهف اناسنا اذه
 ناك نا هنمرخآ لاثمو ناسناب سيل ناوي سيلوهام لكو ناويحب سيل

 داجاذه لاقيف سرفب سيل اذهذا مجدي داج هنكل دامب سيل وهف اسرف اذه |

 دخا نبع هيف ىنثتسا ىذلا لضفنملا ىئاثتسالا لاثمو سرفب سل داج لكو

 لاقف درفب سل وهف مني جوز هنكل درف اماو جوز اننا هلا انف نيئزحلا

 هيف ىنثتسا ىذلا لصفنملا ىتانثتسالا لاثمو درف سيل جوز لكو جوز اذه

 هنا حني جوزب سيل هنكل ررف اماو جوزاما ددعلا نيئزملا دحا ضيقن

 1 كو 219 نتا ا 10109119 2077277 م ل

 مدقملا ناك اذا اذه درف وهف جوزب سيلام لكو جوزب سيل اذه لاقبف درف
 تناك نا انلوقك ءانع ىلا جاتحم ريسع درلاف الاو ع وضوملا ى راشم ىلاثلاو

 هدر ىف لاقفدوجوم راهتلاف ةعلاط سمثلا نكل دو>وم راهنلاف ةعلاط .سعثلا
 عواطل مزال وهام لكو دوحوملا سمثلا عواطل مزال راهنلا دوجو اذكه

 نا اما انلوقكو ققحمم راهنلا دوجو نا حدي ققحمم وهف دوجوملا سملا

 جتني ةعلاط سمشلا نكل ادوجوم لالا نوكي نا اماو ةعلاط سمنشلا.نوكي

 سهلا عولطل فانم ليللا دوحو اذكه هدريف لاقيف دوجوع سيلليللا نا
 ناي ققعحك سلوهف دوحوملا سمثلا عولطل فانم وهام لكو دوحوملا

 اذا اماو مدقملا نيع ىنثتسا اذا اعف وه امنا اذهو ققحمع سيل لبللا دوحو
 دوحوع سيل راهنلا نكل لوالا لاثملاىف لبق اذام ىلاتلا ديقن ىنئتسا
 راهنلا دوحول موزام سمشلا عواط هدرىف لاقيف ةعلاطب تسيل سمثلا نا حني

 سمكا عولطنا مني فتتنم وهف ىنتتملاراهنلا دوجول موزام وهام لكو ىفتنملا

 ليللا نا مني ةعلاطب تسيل سمثلا نكل ىناثلا لاثملا ىف لق اذااكو بتم

 لكو ققحنملا سمقلا مدعل سمشلا عولطفانمليإلامدع هدريف لاقيف دوجوم
 ىنارتقالا دراماو قةدتع سيل وهف ققداملا سمقلا عولط مدعا فانموهام

 امدقمٍبواطملاعوضوملطسوالاد+ا تورث لعجب نا هقيرطف لصتملا ىتانثتسالا ىلا

 ناسناهنال ناوححاذه كلوقك درطم اذهو مدقملا نيع ىنئتسيو ايلات بولطملاو

 هنكل ناودح وهف اناسنا اذه ناك نا هبلا هدرىف لاقبف ناويح ناسنا لكو
 حني س رش سلداج لكو داج اذه كلوةكو ناويح اذه نا عن ناسنا

 سرش سالوهف اداج اذه ناك نا هيلا هدر ىف لاقيف سرفغب سيلاده نا
 ناوبحن سيل هنال ناسناب سيل اذه كلوقكو سرفب سلهنا مني داج هنكل

 00مم ]أوج وادك”١طسطر_طا مو 0 000ا
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 000000 1 نانأ ةلامدوف ملاقيف ناسئا, سل ناوبح سل وهام لكو

 لصفتملا ىئانثتسالا ىلا ىتارتقالادر اماو ناوسحم سيل هنكل ناسناب سيلوهف

 طسوالا دحلا ىفانم نمدصقملاو هيفانم نيبو طسوالادملا نيب ددرب نا ةقبرطف

 لكو جوز نانثالا هلاثم طسوالا دحلا نبع ىنئتسي مثربك الادلا ضيقن

 نانثالا لوقنف درفلا انا طسولا وه ىذلا جوزلاىفاف درغ سيوهف جوز

 ةدابع ءوضولا رخآ لاثمو درفب سل هنا مي جوز هنكل درف اماو جوزاما

 نودب مععمجت اماو ةدابع اما ءوضولا لاقبف ةينلا نودب حصنال ةدابع لكو

 ةيقيتطاةاصفملافدرطم قيرطلااذهوةينلانودب مديال هناي ةدايع هنكل ةينلا

 ىنانثتسالا ىلا مدةلانيع هيف ىنثتسا ىذلا لصتملا ىئانثتسالادراماو علا ةعئامو
 هلاثم مدقملا نيع ىنثتسي مث ىلاتلا ضيقن نيبو مدقملا نيعنيب ددرب نا هش رطف لصفنملا

 ناويحم سلاماو ناسنا اما اذهلاقيف ناسنادنكل ناومح وهفاناسنا اذه ناكنا

 ضيقت هيف ىثتساىذلا لصتملا ىتانثتسالا دراماو ناورح هنا حني ناسنا هنكل

 ىنثتسي مث ىلاتلا ضرقن نيبو مدقملا نيعنيبددرب ن اه رطف لصفنملا ىناثتسالا ىلا ىلاتلا
 لصفتملاىفاتتسالادر واو قبسامم رهاظ لاثملاو مدقملا ضيفن مذيل ىلاتلا ضيقن

 لعحي نا هشرطف لصتملا ىناثتسالا ىلا نيئزجلا دحا نبع هيف ىنثتسا ىذلا

 مدقملا نيع ىنثتسي مثايلات رخآلا ضيقن لعحو امدقم هنبع ىنثتسا ىذلاءزجلا
 درفاماو جوزاما ددعلا اذه هلاثم رخآلا ءزْلا ضيقن وهو ىلاتلا نيع و

 درشب سلوهف احوز ددعلا اذه ناك نا لاقيف درش سيلهنا حني جوز هنكل

 هيف ىتثتسا ىذلا لصفنملا ىتانثتسالا دراماو درفب سيلهنا حي جوز هنكل

 , ىذلاءزجلا ضيقن لء< نا هقرطف لصتملا ىناثتسالا ىلا نيئزطادحا ضيق

 ضيقن وهو مدقملا نيع ىنتسي مثايلاث رخالا نيع لمىو امدفم هضيقن ىنئتسا

 سيل هئكلدرفاماو جوزاما ددعلا اذه هلاث ىلاثلا نيع منيا نيئإ ا دحا

 جوزي سيلهنكلدرف وهفاحوز ددعلا اذه نكيملنا لاقيف درف هنا مدي جوزب

 اكربةهنيعب هتلقن ىثعرملا ىلقح اسل نيناوقلا ريرقت ىفام صخم اذه درف هنا عذب

 اماو درفماما امهنم لكو ىئانئتسااماو ىتارتقا اما ساقلا نااضيا لعاوانعتو

 كلت جياتث حرص ناف جياتنلا لوصفماماو جياتنلا لوصوه اما بكرملاو بكس

 (بحج)لك انلوقكتامدقملاب جياتنلا كلت لصوا جمانتلا لوصوم ىمما تاسابقلا ظ
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 تا 3ك

 لكو( !جللكمث ( !ج2لكف(ادإ) لكر(دجإ) لكمث(دج)لكف(هب )ل ١ لك | أ
 تامدقملا نع اهلصفل جانلا لوصفم ىم<لاهب حرصي ناو (هج )لكن( ها ) ||

 5 2 كفنبال سايقلا نالىنعملا ةهح نمةدوصقمتناكناو ركذلاىف |

 سايقلالاثمو (هج ) لكف (ها ) لكو( اد]لكو« دب )لكو(بج)لك |
 دوج وم ناهتلافةعلاط سمثلا .تناكناونال ةئيضم ضرالااننوقك كلل لاش
 دوحومراهنلانكل ةئيضم. ضرالاف ادو>ومراهنلا ناكاذاو ةعلاط سمعثلا نكل ظ

 دوحومه راهنلاف ةعلاط سمثلا تناك ناو ججراتتلا لوصفم اذه ةئيضم ضرالاف

 نكلةئيضم ضرالاف ادو>ومراهنلاناك اذاودوحوم راهنلاف ةعلاط سمثلا نكل

 وهامةيكرملا ةسقالا نمو جياتنلا ل وصوم اذهف ةئضم ضرالاق  دوحوم راهنلا

 ةدارالاب .اكرحمم ناك نا. هبال سفنتم اذه اننوقك ىنانئتساو ىنارتقا نه بكس

 لوصفماذه ىعدملا متلي سفنتمناويح لكو ةدارالاب كرحمم هنكل ناويج وهف

 نمو جياتتلا لوصوم وهف اهلا ىربكلا تممضو ةمتتلا تركذ اذاو جاتنلا

 امئاو هضيقن لاطباب طملا تبث سابق وهو فاخلا سايقلا اضيا ةسقالا

 مدع ريدقت ىلع لطابلا مجدي هناللب هسفنىف لطاب هنال الطاب ىا افلخ ىعس

 تنكس لاقف ثدحاذ دحا عم دعقشب هنافسوبىبا نع ىور بولطملا ةيقح .

 اهدحا ني_سابق نم 2 سايقوهو فسوبوبأ مهفف افلح تقطنافلا

 بج )لك سيل بولطملا ضرفناو ىنائئتسارخالاو ةتيلجو ةلصتمنم ىنارتقا

 6اب ا لكو 6« بج ) لكوهو ةضيقن قدصل اذه قدصيملوأ لوقنف
 مدقملاو طب ىلاتلا نكل 6 1ج) لك ناكل « ب ج ) لكس يل قدصي ملول ميني
 عرفامل 6 ناهربلا ) طملاوهو ©« ب ج ١ لك سيل ىنعا ىرعدلا تبتيف هلثم
 ( نايهرلاو) ةداملا بسم صانقلا ف عيش ةروصلا| هيب ن١
 ةينيق تامدقم نم فلؤم سابق ) قطنملا حالطصالاىفو ةجبا قلطم ةغالاىف

 بفاومدلوق ناب فيرعتلا اذه ىلع ضرتعاو سايقلا ريسفن ىعدق © نيقيلا جاتنال
 اديرمتلا لع لجلاباما بيجاو سايقلا مفيرعتىفلخادهنال كردتسم تامدقم نم
 هلوقدب قاعتيل فاؤملا رك نوكينا زوجي وانمض اعاع حيرصتلا ىلعو اديك اتلالعو
 | انهلاق+ ليقنافالصا لاكشا الف ةينيقهلوش ةفوصومنوكتااهركذو تامدقمنم

 | الاوقانم نيعضوملا ف لشن إف ريغإف لاوقانم سايقلا فيرعت ىفلاقهنا عم تامدقملانه
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 مزاتسي سابقلا فيرعت ىف تامدقألا رك ذنا ىلع اهيش تلق تامدقم نموا

 مزاح داقتعا نيقيلاو ىهاظوهو ناهربلا فيرعتىف اهركذ نودممام رودلا
 امهبف مزجال هنال مهولاو نظلا جرخ لوالا ديقلابو عقاولل قباطم تباث

 ليقاك ككشملا كيكشت. لوزب تباث ريغ هنال ديلقلا جرخ ىتناشلا ديقلابو
 داقتعاك بكرملا لهجلا جرخ ثلاشلا ديقلابو راملا بذك لهاجلا داقتعا

 || لهجلا نيب قرفلاو عقاولل قباطم ريغ هنكل اتباث' امزاح ناكناو هناف ءامكحلا

 رعي هنا دقتعيو ”ىنثلا عال نم بكرملا لهجلاب لهاجلا نا طيسبلاو بكرملا
 اماو لعيال هنا لعيالو ملعيال نانا ةروصلا هذه ىف لهجلاف هلعنال هنا لعيالو

 دحاوةروصلا هذهىف لهجلاف !سيالهنا اهيو“ىنثلا معيالنف طيسبلا لهجلاب لهاجلا

 نوكيف عبرالا للعلا ىلع فيرعتلا لقثيل ركذ ةيئاغ ةلع نيقيلا جاتنال هلوقو

 وهوتئالثلا ىلع لمشيام نسحا عبرالا للعلا ىلع لمتشيام نال فيراعتلا نسحا

 مازتلابالةيروصلاو ةيلعافلا ةلعلا ىلا ةراشا فام هلوقف اذكهو هنود امم نسحا

 ىلع هتلالدزا لبقامو ةيفيلأت ةئهزمو فام لعاف نم هاددال فاه لكذال

 حوضولاىف ةقداطملاك هناك ةغلابملاى لع لوم مازتلاب ةئيهلا ىلعو ةقباطملاب لعافلا

 . ىلاةراشانيقيلا جاتنال هلوقو ةقاطملاب ةيداملا ةلعلا ىلا ةراشا تامدقمنم هلوقو

 عي راللع نمهلدال راتخملا نم رداص بك ع لك ناع و اضيا ةقاطملابةمشاغلا ةلعلا

 ةياءافلاوةيروصلاوةيداملا ةثالثلاعنم هلدن الف بحوملا نم رداص نك ع لكو

 ”رداطط سب لكو ةيئانلاو ةيلعافلا نينثانم هلددالف راتخلانم رداص ظسب لكو
 ىلاو ىمل نام ناهربلا نا اضيا رعاوةيلعافلاوهود>حاونم هلدءالف بحوملا نم

 نفعتم غيل مو اذه اناوقكح ىمل وهف رثالا ىلع رثؤملاب لدتسا نا هنال

 نال ناخد انهه انلوقكو مو اذهف موج طالخالا نفعتم لكو طالخالا ٌْ

 '7 قاوهف رؤملا لع رثالاب لدتسا ناو ناخد انههف زان انههام لكو اران انهه

 نفمتمادهف طالخالا نفمتم مو لكو موج هنال طالخالا نفعتم اذه اننوقك

 ناهربلا فيرعت ىف ةين.قيلاب دصقملا اضيا ٍلعاو ىناثلا سكعىف اكو طالخالا

 لوقف اهيلا ةيهتنم ةبستكم نوكتناب ةطساولابوا تاذلاب ةيهبدب نوكتنانم معا
 ةلهاسم هيفف اناهرب ىمي ةتسلا هذه نم فاؤملا سائقلاو ةسمثلا بحاص

 | ١ فدع ا(ةت تانقلاو و 2 ةيعماجامدب ٠ 5 هرمتلا ضقتن هلام وباقلا هنيب اك

 ( لج )



 مل الدنا رازنالالا حاتم الو ا روصت دره للا لقملا
 فص .دمتاو لكو دخاو ادت ا ةيوطقالا رق زك 5

 اهروصت درع مزح نيدثالاودحاولا روصتنم ناف نينثالا فصن اذهف نينثالا

 لكو لك اذهىا (ءزخلانم مظعالكلاو ) رخآ 'ىش ىلا جايتحا الب فصن هنا
 اهلواىا فوذحم ًادتبم ربخ اما تابلوا هلوقو هنممظعا اذهفءزإانم مظعا 0

 اهيلعش از هناال عالاال لوالاداوملاميسقن قملاو لدنوأ اهنمىافوذ*+هريخأدتمو

 ماللاو فلالان نعهدد رحن بح لك ةظفل نال ر ظن هيفء زا نم م مظعالكحلاوهلوقىفو

 ءزملاو لكلا روصت نم ناف ىلوا ىهيدب همكح لاثملا اذهو ريدتف اولاقام ىلع

 مظعانوكيدق ءزإلا نا لاق نف ءزإلا نم مظعا لكلا نا هروصت درت مزح
 ءزخ .ليفلا ءاد نال ءزللاو 1501 قه روصتنا وهف للا ءادك لكلا نم
 ىهو ©( تادهاشمو ) هنم مظعا هلا كشالولك نديبلاد رجح ال هنئاد متم ليفلاو

 ةمهاظلا ساوملا ةطساوب هب لقعلا ركحنام ىهو تايسح اهدحا نامسق
 رصبلا سح ةطساؤب مكحم لقعلا ناف ةقرعشم سمثلا انطوقك معسلاو رصبلاك
 رانلانا سألاةوق ةطساوب مح لقعلا' ناف (ةقرحم رانلاو ١ ةقرسثم سمشلا نا
 ةنطابلا ساوحلا ةطساوب هب لقءلا مكحنام ىهو تاينادجو امهيناثو ةقرحم

 ىلوا ناكل مسقلا اذه لاثل صملا ضرعت ولو ايضغو افوخ انا ناب مكحلاك
 ىلع لقشيو تادهاشملا راركت ةطساوب هد لقعلا مكحنام ىهو « تابرحمو )ل

 سوماقلاىفامىلع فاقلاو نيسلا فب( تارنومقسلا نزشاناوقك ) ىنح سابق

 برششلا بيقع لاهسالا عوةوناف# ءارفصلا لهسمإل رداود ىراكدد ىدو
 0 رفا هبا و تايسدحو ءارفصلا لهسم هنا ىلع نبقيلا بحوب ايرثكأ وا ايلك
 ١ ىدابملانيباهف ةكرملاولاقتنالا مث ىدايملاىلادبروءشملا بولطملانم لاقتنالا وهو
 ةرابع لبقو نيتكرملا عو# نع ةرابع ركفلاف هد روءشملا بولطملا ىلا لقتنيل
 ا ىلوالا ةكرحلا نع ةرابع ليقو ىلوالا ةكرلا طرشب ةيناثلا ةكرخلا نع
 أ رعشياك ةيناثلا كا مزاللا بيترتلا نع ةرابع لبقو ةيناثلا ةكرخلا طرعشن

 ظ ىرظن لوهجم ىلا ىدأتل ةمولعم روما بيئارت وهو ركفال روهشملا فيرعتلا هب
 | ةكرح ريغ نم نهذلا ىلا ةعفد بلاطملاو ىدابملا حونس وهو سدحلا اماو ||
 | نهذلا ىلا هع ةعقد - بلاظملاو 2 حونس اهدحا 2 ماسقأ وهو كي 2



 2 1+١ سيتا 8

 | ىهيدب بيب ثلا نكل ةيناسح ربع يكس هيلا ىدايملا حوتس اهمانو كر ح 1 !

 ىلقىف مسو ىو دن بيبرتلا .ع نكل 0-3 ةمح هلا ىدانملا حونس 5

 بيئرتلاو بيتارتلا نكلو ةبتسع الو ةيكع ربَغ دوت نا وهو عبار
 ضايفلا ءدملا نم بلاطملاو ىئدابملا روهظ سدخحلا نا لصاخلاو نايمدي
 انلوةك ال ىحيردتف ركفلا اماو ىبفد وهف باسةكا محن الب ةقطانلا سفنلل

 فالتتخا ىنعا اهيدابم عم ةمدقملا هذهو © سمثلا نم دافتسم رمقلا رون

 نع رسعيو ةكرح ربغ نم ةعفد سفنلل تس ادعيو ابرق ةيروالا اهتالكشت

 اياضقلاىهو «تارئاوتمو ب ةيهل الا تاروهظلاو ةبقارملاب ةفوصتملا دنع اده

 مهئطاون لقعلا لاصعسا ريثك مج نم مهسلا ةطساوب اهب لقعلا مكحم ىتلا

 ال ذا سحلا ىلا دنتسي نا هطرشو دادنبو ةكم دوحوب مكحلاك بذكلا ىلع
 رفعت .رغ تاداهشلا غلبمو ثداح ملاعلا اسنل وقك ةيلقءلا رومالاىف رئاوت

 رئاوتلاددع نيغنِم سانلا نمو نيقيلا لوصح ددعلا لامكب عاملا لب ددعيف
 لبو نورمشع لقو رشع ىتا لدقو س+ج هاندا لبقف هانداف اوفلتخاف

 ةبهدم ليلد لكللو كلذربغ ليقودئام ليقو نونامثلبقو نوتس ليقو نوعبرا
 ”ةالصلا ةلع د# انلوقك ) ركفلا 1١ ةب ىف. اهس لوصالا بتكىف كلذ ليصفتو

 دعب ةرع عمس اذا مكحلا اذهناف ( هد ىلع ةز نوصملا راهظاو ةوبنلا ىعدا مالسلاو

 17 بذكلا ىلع مهقفاوت روصتنال صا نم مدس مالك هنا هب نرتقا ىرخا

 اياضقو ) بير الب نيقيلاو مزجلا هب لص قح هنوع<# اذه هناش نوكيام
 ناف اهيفرطب ةلدصتمو ةقصتلم اه-انق نوكي ةيضق ا هانممو ( اهعماجت اساق
 باستكا مشحن ريغ نم سابقلا هنهذىف لصحم ةيضقلا هذه ىفرط روصت نم

 هيلع سايقلاب هنتلا ه.ش ةحرصملا ةراعتسالا ل..ق نم زاحم اهملع تاساقلا قالطاو

 6 جوز ةعبرال سابقلا قالطاو روصلاىف انلوةك) ماا ىف ادسا تيأريف اك

 نيحاتوش نرقام طسولاو نيبواستع ماسقنالاوععو نهذلا ىف رضاح طسوببسب
  ةيوطمه.ربكو ىرغصلا ىلاةراشا طسوا دح نييواستع ماسقنالاناذ اًذكهنال لوقن

 ةعب رالاف دوز نييواستع مسقنم لكو نييوا..ةع مسقنم هنال جوز ةعبرالا ريدقتلاو

 ْ روصت نم ناو اهف ع اهنم موهفم ىا ىوعدلاب لصتم سامبقلا اذهو جوز |

 ةليعب سابقلا ناكو بيرث ريغ نم سيواستع مسقنم 007 ع جوزلاو ةعبرالا

 ش كسلا .قيرطلاو :ى ىالعلا بهدملاب مبا اعف ى عملا  ادهو ىوعدلا وهو

 ذي ١7#



 هد ماركت ”ةيزعلاو "سلبا 1" قتاوقلا لا لعا مثهآ ىبر اذه لبق نم
 حالطصالا ىنو ةوقلا ةغااىف 6 لدحلاو ) كلذ هللصحءال نا زاوخل ريغلا ىلع

 قالا تير ىفارك ذامو © ةرؤوشم كامدع نس كار
 انل وةك ةماء ةوكصم ىلع اهلاقشااما مهنيياهف اهئرهش ببسو ركذت انهش ىزخم

 ءافعضلا ةاعارم انلوةك ةقرلا نم مهعابط ىفام اماو عيف لظلاو نسح لدعلا

 مهتالاعفنا اماو موهذم ةروعلا فشك انلوقك ةيْلا نم مهنفام اماو ةدوغ
 نموا مهريغ دنع هيف مدعو نع لها دنع تاناودملا حذ عبقك مهتاداعنم

 تايلوالاب سبتلي ثيحي ةرهشلا غلبت اعرو ةيعرسثاا رومالاك بادآو ميارش
 تاروهشم اضيا ةءانص لها لكلو مهتادع بسحب تاروهشم موق لكلو
 تايلوالاب سبتلت ىتلاتاروهشملانيبو تايلوالا نيب قرفلاو مهتع انص بسحب

 مكح هلقعا ةرباغملا رومالا عج نع ةيلاح هسفن ضرفول ناسنالا نا
 نوكيدقو َةَقَداَص نوكتدق تاروهجملا ناو تازوهشلا ن0

 لمشيال هنالرظن لدلا فيرعت ىفو ةقداص اهناف تايلوالا فال ةبذاك

 مالكلا اهيلع ىنيبو مصألا نم است اياضقلا ىهو تالسملا نم تكرتيام
 لئاسم ءاهقفلا ملستك لع لها نيبوا ةصاخ مهني ايف ةلسم تناك ءاوس هعفدل

 ىلح ىن## مالسلا هيلع هلو ةوكزلا بوحو ىلع هقفلا لدتسياك هقفلا لوصا
 دق لوقنف ةح هنآ لسنالو . دحاو ربخ اذه مصخلا لاقواف هوك ز ءاسنلا

 لدجلا ىف ةلخاد اهنابيطقلا حرصو الس هْذْحَأي نادبالو لوصالا لع تبث
 داربوا تالسملاب تاروهشملا معي نا الا مهللا صخا فررعتا نوكف
 مصخلا مازلا لدجلا نم ضرغلاو عوق ولا ريثكلا روهشملا وهام لدحلان م
 الوبقم نوكي اا لدلاو ناهربلا تامدقم كاردا نع رصاق وه نم. عانقاو
 تامدقم نمماؤ» سائق ) وهو « ةباطخلاو ) ايقيقحتال ايلدج ماقملا ناكاذا
 دودحلا ميسقتاوا ةلكو « ةنونظموا ) هيف دقتعم صخش نم 2 ةلوبقه
 ىوامسرمال اما هيفدقتم صخش نم لبشام اهدحا ناممض اهل ةباطخلاف
 ٌضاضتختالا“اماو : ءادوالاو  ءانالا لش اك تامازكلاو "تاكل
 مكح اياضق ىهو ةنونظم امهيناثو دهزلاو علال هاك لماك نيدو لقع دزع
 لكو لبالب فوطب نالف انلوقك هضيقن زيوجنعم اجار امكح لقعلا اهب
 بارتلا هنمرسشتنب طئاخلا اذهانلوقو قراسنالفف قراسوهف لبللاب فوط؛ نه
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 || ةنونظم نو "دق نيفتلا ُْق ةرو اهنوك عمرعشلا تا تامدقمو هب 4.لش شه. مقاوأايف ايف
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 ه1 راقب اطلت أروح ضرغلاومدهني طئاخلاادهف مدهش بارتل اهنم سشتش ام لكو

 ناوهوثح انههو ظاعولاو ًايطقخخا هلعش اك مهداعم و مهشاعم روما نم مهعفشاهف

 هباشملا ىلالدتسالا علا بحوب تازجعملاب ديؤملا سو هيلع هللا ىبصلوسرلا ربخ

 ريغ نم ىتلا ةباطخلا نم دعي فيكف تابثلاو نقبتلاف ةرورضلاب تباثلا رعلل
 تريشا ةئثالثلا هذه ىلاوبيرقنع هءاوح ىلاعت هتلاءاشنا رهظسو لوقا تائنبقيلا

 ىهىتلاب مهلداحو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كير ليبس ىلا عداو## ىلاعت هلوشب

 ةنسحلا ةلداجملابو ةباطخلا ةنسللا ةظعوملابو ناهربلا ةمكحابدصقملان ال 46 نسحا

 ةباطللا نوكي نا ةيالا نم موهفملا نا هيف لوقا ايلدح ماقملا ناك اذا لدجلا
 ناكل لدجلا ىلعة باطما صملامدقولف ءافثلا ىف جشلا هبح رصاك لد انم فرشا

 .لد+طادع مهضعب وةيولوالاف فاتخا لاش نا الا ةياآلا ظن اقفاوم هنوكل ىلوا

 محانلا نماوهسمدقتلان وكينازوجنبو ضعبلا اذهىلا عبات صملاو ةباطخلانم ىلوا

 مالكلاو(تامدقم نم فل وم سايقرل حالطضالا و ب و ملاةغالا ىف( رعشلاو )لولا

 باسل سفنلا نس ا 1 _ 2 ىشلا 1 11 0 قساعف 0000

 ةلامس ةتوقايرخ لكورج اذه ىلق اذا اكرفتشوا بغرتف ذذلتتف تامدقملا هذه

 تضبقلا ةعوهمةسم لسع لكو لسع اذهلبق اذاواهب رش ىف بغرتو سفنلا تطسبنا

 «بيهرتلاو بغرتلاب سفنلا لاعفنا هنم ضرغااو اهبرش نه ترفشو سفنلا

 توصب دشن و ف.طلنزو ىلع رعشلا توك نأ بهرتلاو بيعرتلا ىف ددزيو

 وهل تالاب انراقم ناكو براملا نع ارداص ناكذاايسال فيرش سبط

 0 ملاذأو ةدارالاو دصقلا قرط ىلع ارداص نر أ زعيشلا قف طرتشاو

 هللا نم ردص هناعم ملاسو هيلع هللاىلص لوسرلا ىلعو هللاىلع نعاشلا قالطا

 مهل رقشإ اوهتني نا ف ىلاعت هلوقو 45 اوقفنت ىتخربلا اولانت نا 8 ىلاعت

 «باطملادبع نبا انا بذكلال ىنلا اناؤتمالسلاهيلع ىتلا نعو فلس دقام

 ثحم مسقتا اذه ىفو دصتقلا قيرطبال قافثالا قيرطب اهرودص نال

 نوكيدق ةينش اهنوك مم ناهربلا تامدقم نالماسقالا لخادن مزاي هنال

 || ةلسوا ةروهشم اهنوك عم لدجلا تامدقمو ةللم اهنوك بنو ةروهشم اضيإ

 | قوكت دق ةئوئظم اهنوك عم ةباطخلا تامدقمو ةسيلوا لب ةينيش نوكتدق



 - ةذفشا سا 1
 لاقب ناالا هيف طرش نبابتلاو زياقتانا عم ماسقالا لخادتف ةينيقبوا ةلوبقمو 1

 ميسقتلا ناك اذا اهف زاوملا مدعو لخادتلا هيف زوحم ىرابتعا مسقتلا اذه 1

 تامدقم نم فاؤم ساق ىهو ةطلاغملاو ب ةسادآلا سسك نيباك ايقق 2
 لوالا لاثمو ةداملا ثدح 0 ةروصلا ثدح نم امأ ع قلاب ةهسش ةبذاك

 ةروصلاهذهف لاهص سرف لكو سرف اهنا رادحلا ىلع ةشوقنملا ةروصلل انلوف

 ىرغصلاىف سرفلاب دصقملاذا طسوالادخلا رركت مدع نم شان هءذكو لاهص

 ناكم ةبعسطلا لامعتساك ةداملا ثمح نم اماو قيقح ىربكلاىفو ىروش 1
 ناذهف سنج ناسنالا نا تدي سنج ناوبحلاو ناويح ناسنالا لثم ةيلكلا 1

 اذهو ىمسسو ةروصلا ثيح نم نيمصحص اناك ناو ةقيقح نادساف ناسايقلا ظ
 ا كف لعوب تحن اذهان وقك ( ةروهتلاب وا ) ةطضسس 02

 اننوقك ةيذاك ةيهو تامدقم نم وا ةبغاشم اذه ىمبو هنم فاخي اذهف هت
 ةطسفس ىمعس ميكحلا ةلباقمىف لمعتسا نا اذهو ىهانت.ال ءاضف ملاعلا ءارو 3
 لحن نف خوبشلا ضعب لاق اذلو ةبعاشم ىمعج لدجلا ةلباقمف لمعتسا ناو. ْ

 ىمعس مهب ىدنقملا ةمئالا ةيلحم هسفن لحو 2 هنا ماوعاا مهواو ةطلافملاب

 م لها عادخو ةرظانملاو لادجلا هسفن بصن نمو ائاطسفوس موقلادنع ظ
 انيس نبا ميلا نسحا دقلو ةبعاشم ىعس قيرطلا اذهب مهيلع شيوشتلاو

 مولي ولو مسلاك لمعتسيلال رذوعا لعبف ىئاطسفوسلا سايقلا اما لاق ثيح |

 نيدلا كاله هيفذا نسح مسلاب هبشتو ىهتنا هرشنم سانلا اسيل لعب اوه
 ضاصمالاف هلامعتسا ىلا ةرورضلا اوعدن دقو ندبلا كاله مسلاف نا 3
 ةئانم نمو :ىزازخشلا لاق هسأب كت خنو هيلعردش مل ىهاق رفاك عفد ىفو ةثيبللا

 دحا عملا نبا عم ىتالقابلا ركب ىبا ىذاقلل مقو اكاهب نمي ناو طلاغي ناأ

 عم ثحاب ماعملا نبا ناكو ةرظانملا سلجمل امون ىتا ىضاقلا ناف 8 رلا ةمئا
 177 ديعب نم امالك ىضاقلا عمسف ناطيشلا مءاجدق مهل لاق دارا 5 ظ

 انلسرا انارت ملاوي ىلاعت هللالاق مها لاقو هداحصاو ماعملا نبا ىلع لبقا س

 ماعملا نبا نا ىكح ريثك هلاثمو تثهبف هازا مهزؤت نيرفاكلا ىلع 2 ْ

 هلمدعا ءالقاب فكب ملعملازبا هامر ةثحابملاو مالكلا ىهتنا الف ىضاقلانم

 هردامرو دك ىلا هدد ىضاقلادرف ه هرض#ل و كلدب هلجحعل هنلا نسناع اًضيرلا 3

 ( ةدمملاو ) اهتقو لبق اههابشا رومألل هدادعاو هتنطفل سف هل 0
 وول
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 ىنعع ةفاضاب رح « ريغال نا هربلا وه ) هل ىئنتعملاو هلع رّقعملا 1.

 ةرابعلا هذه لوالا وه ىهاظلاو ةدمعلا ريغال اديعب لمتحو ناهربلا زتغال

 فرع اذا أدتبملا نا ىتاعملا ماع ىف ررقث دقو ةثالث هوجو نه رصخلا دن
 نوكي سنجلا مالب فرع اذا ربخلا ناو ربخلاى لع اروضقم نوكي سنجلا مالب

 دنسملا لغ دنسملا رمضقل روهشملاف لمعتس» لعفلا ريمضو ءدتمملا لع اروصقف

 ىرشحم زلابهذم انههدصقملاا رهاظلا نكل هسكعىف ىرشحزلا لمعتسا ناودنلا

 هللا دئشملا فيرغت نم ثالث هوحو نم ناهربلا ىلع ةدمعملا رصح ّقملا نوكف

 0 لوالا لاّحالا ىلع ريغال هلوق نمو لصفلا ريمض نمو

 طب رابخالاىف لمعتسم ءاشنالاف ةلاسرلا تح ىنمع ©« قطنملاف ةلاسرلا

 05 - ىنعي ناهربلا ىلا اما ةراشالاو ةمعشلاو ةدلصالاة>رصملا ةراءتسالا

 لئازرلا نع ىجسملاو ةيويندلاو ةننيدلا ةداعسلا ىلا لصوملا هنال ناهربلاب

 ةلاسرلا عطقنا ىنعي ناهربلا ظفل ىلا اماو ةينسلا بلاطملاب زءافلاو ةيدرلا

 نال حدوتلا لاك هان واو مالكلا انينطا اعناو ناهربلا ظفلب مالكلا .متو

 ىنعسل الف فيطللا هحولا اذه ىلع ىنم سقلادق فيلأتلا اذهل اديس ناك نم

 فيطالا قلاب ايونعم ادإو هنوكل هتقفاودنم ىلشال لب فنعلا فنعلاب هتفلاخم

 2 بحوم ىلع هتفعسا جيملتلا ةعنص ةياعرو باد آلا نسحن افوصوم ابسنتمو

 سيسخلا هنم مرحنال هجو ىلع هتنييو فيرش ع ىلع هلم
 فيفللاو عيفرلا نم بولطملاوبلاطلا هب فتللب فورعثلاو

 كلاامهدشرا ماركلانيثدتملا ىلاىنم ةيدهاذه نكماو

 للا اذهىف ىلرسيتاماذه مالكلا مهفىلا مالسلا

 ىداهلا باهولا مالعلا كاللأاب ارظتسم

 باوصلا لببس ىلا
 بأ










